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SINOPSE 

A pessoa jurídica, detentora de personalidade própria e reconhecida como 

sujeito de direitos e obrigações, ostenta, na vida moderna, inquestionável 

papel de participação e força social. As peculiaridades da vida social 

contemporânea estimulam os indivíduos a protegerem-se sob o véu protetor 

das entidades morais, de forma que as funções desenvolvidas por essas 

pessoas jurídicas podem violar, e até com mais eficiência, bens e interesses 

juridicamente tutelados. É indiscutível que os grupos criminosos e os cartéis 

utilizam-se de pessoas jurídicas para esconder verdadeiras praticas delitivas, 

v.g., tráfico de entorpecentes, lavagem de dinheiro etc. Diante dessa realidade, 

está cada vez mais disseminada, mundialmente, a possibilidade deste ente 

coletivo ser apto a praticar condutas delituosas. A Constituição Federal 

Brasileira de 1988 teve a larga visão de estabelecer os fundamentos do Estado 

Democrático de Direito. Essa concepção constitucional inclui, entre os 

deveres do Poder Público, o de controlar a produção, comercialização e 

emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, 

a qualidade de vida da pessoa humana e o meio ambiente. Como o Direito 

Penal tradicional, fundado na culpa individual, tem se mostrado ineficiente no 

combate aos crimes contra a ordem econômica e financeira, contra a 

economia popular e a condutas danosas ao meio ambiente, especialmente 

quando os proventos da infração beneficiam as pessoas jurídicas, a Magm 

Carta e a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, acolheram expressamente 

a responsabilização penal das pessoas jurídicas. Na doutrina brasileira, 

surgiram, então, acirradas discussões sobre a exclusão do princípio societm 

delinquere non potest, que até então vigorava, e sobre a própria 

constitucionalidade da Lei dos Crimes Ambientais. A punição de crimes, 



especialmente dos delitos ambientais, só terá eficácia no plano constitucional 

se implementada de acordo com os critérios que informam o Estado 

Democrático de Direito, a cidadania e a dignidade da pessoa humana. No 

presente trabalho, além desses assuntos, foram abordados outros aspectos do 

tema, como a ruptura da dogmática clássica do Direito Penal como obstáculo 

a responsabilização penal do ente coletivo, a evolução da responsabilização 

penal da pessoa jurídica no direito comparado; a dimensão social do Direito 

Penal atual e as inovações e imperfeições da Lei Ambiental. 
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Como todo e qualquer trabalho científico, este se presta a 

enfrentar um problema, responder a uma pergunta: 6 possível a pessoa 

jurídica ser sujeito ativo de delito? Ou, mais especificamente, tem validade a 

Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Lei Ambiental) no que conceme A 

responsabilidade penal da pessoa jurídica? 

Tal indagação surgiu da constatação de que a pessoa jurídica é, 

sem dúvida, uma das forças motrizes da sociedade moderna e, na medida em 

que as sanções civis e administrativas têm se mostrado incapazes de evitar 

que, na busca do lucro fbcil, tais entes morais se transformem em verdadeiros 

criminosos, incontestável o risco que representam para toda a coletividade. 

Percebe-se que algumas pessoas jurídicas possuem tanto poder 

que sem a intervenção do Direito Penal, pouca coisa mudará; afinal, as 

sanções atualmente aplicadas As pessoas físicas ligadas As empresas, não têm 

tido o resultado esperado, mesmo porque não evitam que novas condutas 

sejam praticadas pelas pessoas contratadas em substituição daquelas 

eventualmente apenadas, tudo por conta da vontade social, verdadeiro 

elemento subjetivo do ente moral, retratada nas políticas empreendidas. 



Ou seja,' os agentes imediatos são sancionados, mas o agente 

mediato, a pessoa jurídica, permanece impune. 

Ao lado desta vontade social hh também a consciência e a 

capacidade de agir, tomando a pessoa jurídica totalmente passível de ser 

responsabilizada criminalmente. 

Ora, a ciência jurídica náo pode e não deve fugir da realidade, 

qual seja, a existência real da pessoa jurídica, que aparece como força social. 

Por ser assim reconhecida, a pessoa coletiva é definida pela ordem jurídica 

como sujeito de direitos e obrigações e, nesta condição, está apta a figurar 

como sujeito de relações contratuais ou litigiosas. 

Exemplos existem a saciedade, demonstrando que na 

atualidade, especialmente nos países em desenvolvimento como o Brasil, há 

campo fértil para a macrocriminalidade, exatarnente pela falta de leis penais 

rígidas que reprimam os verdadeiros e grandes responsiveis, os entes morais. 

A Constituição Brasileira de 1988 ao estabelecer os 

fùndamcntos do Estado Democritico de Direito, incluiu, entre os deveres do 

Poder Público, o de controlar a produção, comercialização e emprego de 

técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade 

de vida da pessoa humana e o meio ambiente. Dai porque, promovendo 

significativa alteração no modelo tradicional do direito penal, acolheu 

expressamente a responsabilização penal das pessoas jurídicas. 



Apesar disso, na doutrina pátria, e mais recentemente também 

em sede pretoriana, existem acirrados debates a respeito da adoção ou não, 

pela legislação constitucional, do princípio societas delinquere potest e, por 

conseguinte, da constitucionalidade da Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 - 
a chamada Lei Ambiental. 

Sem a veleidade de dizer que estão errados os adeptos da 

parêmia societas delinquere non potest, o que se pretende neste trabalho é 

demonstrar a necessidade dessa responsabilização criminal das pessoas 

jurídicas introduzida em nosso país e investigar as implicações e 

imperfeições inerentes a sua implantação e os contornos jurídicos dos 

dispositivos da Lei Ambienta1 a esse respeito. 

Para tanto, aborda-se, no trabalho, de início, os fundamentos 

constitucionais do direito Ambiental, com enfoque na pessoa humana como 

destinatária do direito ambiental, na cidadania ambiental e a obediência aos 

fundamentos do Estado Democrático de Direito. 

Depois vêm os aspectos do termo responsabilidade, utilizados 

para designar várias situaçaes no campo jurídico, diferenciando 

responsabilidade civil de responsabilidade penal para a melhor delimitação do 

tema, vez que, tanto num campo como noutro, o que se tem é uma infração da 

lei por parte do ente coletivo. A responsabilidade penal reveste-se de 

importância, sempre que vem ii tona a capacidade da pessoa jurídica para o 

cometimento de crimes, ponderando-se que ela pensa através das pessoas que 

a compõem. 



Na sequência vem sucinta abordagem da origem histórica da 

responsabilidade da pessoa jurídica, onde se evidencia que nas sociedades 

primitivas ate os dias hodiemos, nos mais variados lugares do planeta, existe a 

responsabilização penal das pessoas coletivas, exatamente quando esses 

agrupamentos representam risco a maioria da população. 

Em seguida, é destacada a natureza jurídica da pessoa coletiva, 

enfrentando-se as teorias da ficção e da realidade e a fundamentação 

ontológica do direito, com a ruptura de conceitos dogmhticos jurídico-penais, 

dentre eles a culpabilidade, a causalidade e a capacidade, w m  o surgimento 

de uma nova espécie de responsabilização penal, voltada para as pessoas 

jurídicas, e por conseqüência a responsabilidade penal destas. E o chamado 

Direito Penal Funcionalista. 

Em continuação, apresenta-se a orientação mundial, 

consubstanciada em congressos internacionais sobre meio ambiente, no 

sentido da responsabilização penal da pessoa jurídica, um estudo legislativo 

do direito brasileiro, desde a vinda dos portugueses e a admissão da 

capacidade penal das pessoas jurídicas pela Carta Magna que, excepcionando 

a regra geral da responsabilidade penal das pessoas físicas, consagrou a 

imputabilidade penal das pessoas jurídicas na esfera das lesões ao meio 

ambiente e nos crimes contra a ordem econômica e financeira e contra a 

economia popular, no que foi acompanhada na área ambienta1 pela Lei no 

9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que lhe conferiu plena aplicabilidade. 



No direito comparado, faz-se análise da responsabilidade penal 

coletiva de alguns países, procurando demonstrar as peculiaridades e soluções 

encontradas para a adoção dessa nova espécie de responsabilização. 

Aborda-se, também, a fundamentação e a problemática dos 

principais argumentos contrários e os a favor B admissibilidade do instituto 

pela Lei dos Crimes Ambientais. Os desfavoráveis podem ser sintetizados na 

evolução da ciência penal brasileira, baseada fundamentalmente na 

culpabilidade, considerando ser a pessoa jurídica desprovida de vontade 

própria, tomando-se incapaz, por si só, de exercer atividade, necessitando de 

órgãos. Os argumentos favoráveis decorrem de fatores de ordem social, que 

facilitam e incentivam os autores fisicos a cometerem delitos em beneficio da 

agrupação. 

A não aceitação do ente jurídico como sujeito ativo da prática 

de crimes é tratada de forma a se demonstrar que a máxima societas 

delinquere non potest, que se configurava num grande obstsculo para a 

admissão da responsabilidade penal coletiva, está morrendo frente à realidade 

atual, numa nova dimensão transindividual do Direito Penal. 

Por fim, abordam-se, especificamente, as inovaçaes trazidas 

pela Lei Ambienta1 e suas imperfeições, sendo destacada a questão da 

eventual inconstitucionalidade. Apesar de ser uma legislação híbrida, com 

importantes disposições de ordem civil e administrativa, foram os aspectos 

penais que tomaram relevância, tanto que passou a ser denominada de Lei dos 

Crimes Ambientais. 



Ao adotar a responsabilidade penal para as pessoas jurídicas, o 

legislador brasileiro deixou dúvidas sobre a aplicabilidade de seus 

dispositivos, não distinguindo, por exemplo, o tipo de pessoa juridica que 

pode ser punida criminalmente pela prática de crimes ambientais. Assim é 

que, pelo menos, em princípio, as pessoas jurídicas de direito público, tais 

como, os Municípios, os Estados e a União poderiam também ser 

responsabilizados. 

Além disso, não se previu, taxativamente, os tipos penais que a 

pessoa jurídica possa figurar como sujeito ativo, somente trazendo um 

enunciado genérico em seu art. 3 O ,  o que pode infringir, segundo parte 

considerável da doutrina, o princípio da legalidade. 

Outra imperfeição relacionada a falta de tipificação de 

condutas delitivas para o ente coletivo, diz respeito à aplicação das sanções a 

ela impostas. Ao contrário da legislação francesa, a Lei Ambienta1 Brasileira 

previu para os tipos penais de sua Parte Especial, as penas privativas de 

liberdade aplicáveis, tão-somente, às pessoas fisicas, nâo correspondendo a 

dogmiitica pautada pelo princípio da reserva legal. 

Ao adotar a teoria da desconsideração da personalidade 

jurídica, a Lei Ambiental rompeu com o princípio universitas distat a 

singulis, pelo qual as entidades coletivas continuam a ser distintas e separadas 

de seu membros, deixando dúvidas quanto ao seu alcance, se apenas de 

reparação do dano, no âmbito civil, ou realmente mais uma forma de inibir a 

prática de crimes contra o meio ambiente. 



Em síntese, ao apontar intervenções legislativas necessárias a 

tornar a Lei ambienta1 apta aos fins a que se destina, não se tem a pretensão 

de indicar caminhos ou sugerir procedimentos, mas, tão-somente concluir que 

o processo de interpretação da norma penal não pode ser estático, imobilizado 

por conceitos já ultrapassados por uma dinâmica que, dia-a-dia, apresenta 

novas e urgentes necessidades sociais. 

Sob esse aspecto, a interpretação sensível e a aplicação justa da 

lei se veste de maior importância, ganha realce e comprova a participação 

inestimável, não só do aplicador da lei, mas também de governantes, 

legisladores, professores, promotores, advogados e cidadãos em geral, no 

aprimoramento da Justiça no Brasil. 

A título informativo, cabe ser salientado que apesar da 

denominação pessoa jurídica ser consagrada pelo Código Civil brasileiro, 

adotou-se, neste trabalho, como sinônimos, a designação de pessoa coletiva, 

pessoa moral, grupamento, ente coletivo, empresa e agrupamento. 



ESTADO DE DIREITO AMBIENTAL E 

JUSTIÇA DEMOCRÁTICA 

"Na medida em que importa ao direito ambiental, 

pelo menos de forma preponderante, 

assegurar a incolumidade dos bens 

ambientais (considerados aqueles 

essenciais B sadia qualidade de vida da 

pessoa humana), claro esté que n8o haveria 

sentido em elaborar sançdes penais sem 

vincular a existência de crimes regrados 

para salvaguam'ar o conteúdo real da 

dignidade da pessoa humana: a educação, a 

saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a 

previddncia social, a proteção B 

maternidade, a proteção B infancia, bem 

como a assistdncia aos desamparados"'. 

2.1. Ontologia e a Justiça 

Ontologia 6 a parte da filosofia que cuida do ser enquanto ser, 

ou melhor, do ser concebido como tendo uma natureza comum que 6 inerente 

a todos e a cada um dos seres2. 

' Celso Antonio Pacheco Fiorillo, Curso de Direito Ambienta1 Brasileiro, p. 396-397. 
* Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Aurélio Século XiYI- O Dicionário da Língua Portuguesa, 
p. 1.447. 
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Destarte, a problemática ontológica estuda o ser enquanto ser, 

dividindo-se em duas vertentes básicas: metafísica (trata da existência do ser 

em si) e teoria dos objetos (estuda a essência e consistência de cada ser). No 

tocante a essa segunda teoria, "( ...) no âmbito da ontologia, os objetos passam 

a ser examinados em funçtIo de juizos de essência e de existência, que sobre 

eles recaem"', como os conceitos de causalidade, capacidade e culpabilidade. 

"( ...) A Justiça não é algo que se invente. Ela possui a sua 

própria essência e tem a sua ontologia, devendo ser descoberta pela 

racionalidade do homem, que a objetiva pela técnica do Direito. Este, voltado 

para o agir do homem, fundamenta-se na ontologia da ação, que representa o 

ser dinamizado, o ser em moviment~'~.  

A ontologia é a diretriz básica do direito, sua viga-mestra; "ao 

cuidar do ser do direito, ajusta esse ii realidade das coisas e aos verdadeiros 

sentidos da vida de i n t e ~ ~ e l a ~ ã o " ~ .  Desta forma, pode-se afirmar que a 

ontologia tem por característica vincular o sujeito da ação ao resultado por 

este produzido, passando o autor da conduta a responder pelo ato gerado 

através de sua ação. 

A teoria dos valores, é instrumento de embasamento do 

~rdenamento jurídico, para a consecução do bem comum. Dessa forma, a 

responsabilidade é em última análise a síntese das valoraçi3es, desenvolvida 

sobre os dados de natureza Ôntica. "Sem o dado de natureza ôntica não há 

' Antônio Jose Fabrício Leiria. Fundamentos da Responsabilidade Penal, p. 23. 
4 Ibid., p. 30. 

Celeste Leite dos Santos Pereira Gomes, Crimes Contra o Meio Ambiente - Responsabilidade e 
Sançáo Penal, p. 14. 
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suporte para embasar as valorações. Deste modo, clarifica-se a antecedência 

lógica dos juizos de realidade sobre os juízos de valor, que se complementam 

na formação da ordem jurídica. Dai a onto- axiologia6 da responsabilidade 

penal no mundo do direito"'. 

Já sob o prisma da gnoselogias dos valores, considera-se que 

esses "( ...) existem no mundo da realidade, situam-se no ser e são descobertos 

por processos de racionalização do homem, que os persegue no ser; o reino 

dos valores irmana-se com o reino dos seres. A axiologia congrega- se com a 

ontologia, num enlace onto-a~ioló~ico"~. 

Dado o exposto, constata-se que o sistema jurídico é produto 

da conjugação do ser por si considerado e, dos valores fundamentais da 

sociedade na qual ele está inserido. 

2.2. A pessoa humana como destinathria do direito ambienta1 

No panorama mundial as questões jurídicas ambientais 

despontam como cruciais para a sobrevivência da raça humana, apresentando- 

se imprescindível uma conscientização coletiva em face das conseqfiências 

Axiologia é o estudo ou teoria de alguma espécie de valor, particularmente dos valores morais, 
tambkm pdendo ser vista como uma teoria crítica dos conceitos de valor. Por Audlio Buarque de 
Holanda Ferreira, Aurélio Século XK- O Dicionário da Língua Portuguesa, p. 243. 
' Antônio José Fabrício Leiria, Fundamentos da Responsabilidade Penal, p. 54. 

Teoria do conhecimento para Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Op. Gil., p. 994. 
Celeste Leite dos Santos Pereira Gomes, Crimes Contra o Meio Ambiente -Responsabilidade e 

Sanção Penal, p. 15. 
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trazidas pela degradação e pelo uso indiscriminado dos recursos naturais". 

Essa consciência ambiental mostra-se necessária para conter a presente 

geração, responsabilizando-a pela manutenção de um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado", para as geraç6es futuras, possibilitando assim, a 

sobrevivência humana. 

Numa visão antropocêntrica do Direito Ambiental, necesshrio 

questionar: "a quem o direito ambienta1 serve? Seria somente ao homem ou a 

toda e qualquer outra forma de vida? O tema pode ser desenvolvido a partir de 

duas idéias fundamentais: a) a de que o destinatário do direito ambiental seria 

a pessoa humana; e b) a de que seu destinatário seria a vida em todas as suas 

 forma^"'^. 

De acordo com essas premissas, o direito arnbiental possui 

uma necessária visão antropocêntrica, porquanto o Único animal racional é o 

homem, cabendo a este a preseruação das espécies, incluindo a sua própria. O 

direito ao meio ambiente é, assim, voltado para a satisfação das necessidades 

humanas. Todavia, aludido fato, de forma alguma, impede que ele proteja a 

vida em todas as suas formas, conforme determina o art. 312 da Política 

Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6.938181)'~. 

'O Elida de Sá, Comentúrios 6 Lei dos Crimes Ambientais, in Revista de Direito Ambiental, no 1 I ,  
p. 57, anota que essa conscientizaç80 gera "a repulsa a lendas pseudo-progressistas, de que o 
desenvolvimento econômico deve ser alcançado a qualquer preço". 
" Equilíbrio ecolbgico "é a capacidade de um ecossistema compensar as variações devidas a 
fatores exteriores e de conservar suas propriedades naturais, permitindo a existência, a evolução e o 
desenvolvimento do homem e de outros seres vivos". Por Édis Milaré, Anteprojeto de Códim 
Ambiental Brasileiro, in Revista de Direito Ambiental, vol. 5, p. 216. 
I Z  Celso Antonio Pacheco Fiorillo, Curso de Direito Ambiento1 Brasileiro, p. 15. 
" Ibid, mesma página. 

11 



O Estado de Direito Ambienta1 configura-se no Estado que, 

além de apresentar elementos básicos, como os sociais e democráticos, tem 

como tarefa prioritária, a temática ambiental. Pode-se dumar que o Estado de 

Direito Ambienta1 baseia-se, dentre outros, em uma equidade intergeracional 

e em uma visão antropocêntrica, menos individualista, porquanto o único 

animal racional é o homem. Somente dessa forma é que o cidadão e o Estado 

terão condições de estabelecer uma relação mais restrita entre si, na qual 

estejam presentes cooperação e colaboração mútua em busca do 

desenvolvimento sustentável e, consequentemente, da tão sonhada harmonia 

com o meio arnbienteI4. 

"Se a Política Nacional do Meio Ambiente protege a vida em 

todas as suas formas, e não é só o homem que possui vida, então todos que a 

possuem são tutelados e protegidos pelo direito ambiental, sendo certo que 

um bem, ainda que não seja vivo, pode ser ambiental, na medida que possa 

ser essencial à sadia qualidade de vida de outrem, em face do que determina o 

art, 225 da Constituição Federal (bem material ou mesmo imaterial). Dessa 

forma, a vida que não seja humana só poderá ser tutelada pelo direito 

ambiental na medida em que sua existência implique garantia da sadia 

qualidade de vida do homem, uma vez que numa sociedade organizada este é 

destinaíário de toda e qualquer n~rmal" '~ .  

2.3. Cidadania ambiental e tutela da  dignidade da pessoa humana 

" Nesse sentido: José Alcebiades de Oliveira Júnior, Teoria Jurídica e novos direilar, p 83-%. 
" Celso Antonio Pacheco Fionllo, Curso de Direito Ambienta1 Brasileiro, p. 15. 



Uma coiisecução do Estado de Direito Ambiental s6 ser& 

possível a partir da tomada de consciência global da crise ambiental e em face 

das exigências, sob pena de esgotamento irreversível dos recursos ambientais, 

de uma cidadania moderna e participativa. 

A cidadania no Estado de Direito Ambiental, formada pela 

evolução histórica com a eclosão dos novos direitos, difere tremendamente 

dos conceitos da tradicional cidadania. Verifica-se a insuficiência do 

paradigma do Estado tradicional em lidar com seus novos fins ligados à 

proteção ao bem ambiental, que exige novas tarefas e nova postura. De fato, 

vivemos em uma sociedade de risco, que está sujeita a catástrofes em escala 

planetária e que minimamente exerce uma cidadania solidária e participativa, 

considerando a exigência de proteção de um bem que pertence a todos de 

forma difusa. e não no seu viés individualista e tradicionalI6. 

A nova cidadania ambiental 6 mais abrangente e não está 

circunscrita espacialmente a determinado território ou ligada a um de 

determinado povo oriundo da significação clássica de naçso; ela tem como 

objetivo comum a proteção intercomunitária do bem difuso ambiental e a 
pessoa humana como destinalhria do direito ambiental. 

2.4. Obediência aos fundamentos do Estado Democritico de Direito 

~ ~ ~ ~~ ~ ~ 

'" Josd Rubens Morato Leite e Pahyck de Araújo Ayala , Direito Ambiental na Sociedade de Risco, 
p.317. 
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O constituinte brasileiro, ao estnitwar o Direito Ambiental 

Constitucional, bem como ao apontar os critérios de proteção do bem 

ambiental, reputado antes de mais nada aquele considerado essencial ri sadia 

qualidade de vida da pessoa humana em obediência ao que determina o art. 1 O, 

111, da Constituição Federal, estabeleceu de forma pioneira os fundamentos 

constitucionais para que possam ser estabelecidas sanções penais 

ambientais17. 

Ora, na democracia ambiental, o problema fundamental como 

se vê, não é mais o controle parlamentar exercido sobre as minorias. O 

objetivo da democracia ambiental é ordenado pelos problemas do risco e do 

conteúdo das relações que se quer estabelecer com o futuro. 

E essa dimensão emergente de uma tendência a 
responsabilização perante o futuro revela-se necessária na medida que, toda e 

qualquer sanção penal e especificamente as sanções penais ambientais só 

terão eficácia no plano constitucional se implementadas de acordo com os 

critérios que informam a República, sem hipertrofiar valores culturais outros 

que não aqueles centrados na pessoa humana regrada pela soberania, ou seja, 

0s brasileiros e os estrangeiros residentes no País e que são os destinatários do 

direito 6 vida e, portanto, aqueles que terão como um dos instrumentos de 

proteção ambiental o direito criminal ambiental. 

"Dai serem incompatíveis com a estruturação tanto do crime 

como das penas ambientais critérios atentatorios a dignidade da pessoa 

" Celso Antonio Pacheco Fiorillo, Curso de Direito Ambienta1 Brasileiro, p. 395. 



humana e mesmo com- a cidadania e soberania previstos no art. 12 da 

Constituição ~ederal" '~ .  

2.5. Fundamentos do direito penal ambienta1 no âmbito dos direitos e 
deveres individuais e coletivos da pessoa humana 

O direito penal não configura mais uma realidade adstrita ao 

Estado, e sim mecanismos destinados à realização dos valores mais 

importantes de nossa sociedade. 

O fenômeno do coletivismo da vida social demonstra 

mundialmente, de maneira inquietante, o aparecimento de novos tipos de 

criminalidade, envolvendo interesses difusos e coletivos, como os casos mais 

graves de delinquência econômica e crimes ambientais, normalmente 

praticados sob o abrigo das pessoas jurídicas. Dai decorre a idéia de não 

sancionar somente os autores materiais - que podem mudar e ser facilmente 

substituídos -, mas, também, e sobretudo, o próprio agrupamento. 

Os interesses ambientais são essencialmente interesses 

vinculados a coletividade e a sociedade, logo, encontrando seu lócus de 

formação embrionária em instância absolutamente desvinculada do espaço 

estatal e de relações marcadas pelo conflito entre autoridade e liberdade. 

'' Ibid., mesma página. 



São interesses eminentemente sociais, que não são 

subjetivamente públicos - ou seja, que interessem ao Estado, mas sim de 

todos, justificando a difusidade de sua natureza. 

Esse é, portanto, o quadro da relação paradigmática que se 

apresenta nos conflitos difusos nos limites do direito penal do ambiente, o 

interesse individual e o interesse de todos, os direitos fundamentais cujo 

conteúdo frequente implica a proteção da liberdade, e os direitos de todos ao 

usufruto do ambiente, e a proteção da própria condição autônoma do 

ambiente, que exige proteção de per si, independentemente de qualquer 

vinculo de referência com o elemento humano19. 

E "na medida em que importa ao direito ambiental, pelo menos 

de forma preponderante, assegurar a incolumidade dos bens ambientais 

(considerados aqueles essenciais a sadia qualidade de vida da pessoa 

humana), claro está que não haveria sentido em elaborar sanções penais sem 

vincular a existência de crimes regrados para salvaguardar o conteúdo real da 

dignidade da pessoa humana: a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção ti maternidade, a proteção ti 

infância, bem como a assistência aos desamparados"20. 

l9 J O S ~  Rubens Mo- Leite et all, Direifo Ambienta1 na Sociedade de Risco, p. 23 1 .  
Celso Antonio Pacheco Fiorillo, Curso de Direito Ambienta1 Brasileiro, p. 396. 



A RESPONSABILIDADE PENAL 

O conceito de responsabilidade 6 aspecto da 

realidade social, representaçao psicolbgica das 

instituições. (. . .) Os ensaios e tentativas de utilizar 

o processo de adaptaçao, que se contem na 

responsabilidade, ou, mais largamente, nas 

sanções, não se estenderam somente para fora 

do mundo das relações entre homens. (...) NO 

direito, o que 6 responsável, isto 6, mais 

amplamente, o que é suscetível de sançao, muito 

já possui do que é necessário para ser tido como 

pessoa2'. 

3.1. Sentidos da Palavra Responsabilidade 

Etimologicamente, "responsabilidade" deriva do latim 

responsus, particípio passado do verbo respondere, responder, e deste sentido 

surge seu significado técnico-juridico, ou seja, responsabilizar-se, tornar-se 

responsável, ser obrigado a responde?*, ou seja, designa o fato de ter alguém 

se constituído garantidor de algo. 

A origem da utilização do termo "responsabilidade" no sentido 

empregado na definição acima, emprega a fórmula usada na celebração de 

- -~ 

2' Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, v. 53 ,  p.3-11. 
22 Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade civil, p. 14-1 5 .  



contratos entre os romanos, a chamada stipulatio, em que o obrigado estaria 

assumindo um compromisso, uma responsabilidade. 

"Existe, aliás, na expressão responsabilidade, a palavra latina 

spondeo pela qual, nos contratos verbais em Roma, o devedor se ligava 

so~enernente"~~. 

O sentido da palavra responsabilidade, na atualidade, não é 

sempre o mesmo. Ao contrário, ele varia muito, conforme se trate de 

responsabilidade moral, de responsabilidade civil e de responsabilidade penal, 

desde que se considere estes últimos termos aspectos distintos da 

responsabilidade jurídica. 

Não há necessidade de aprofundar-se a distinção entre 

responsabilidade moral e responsabilidade jurídica. É intuitivo que a própria 

palavra - responsabilidade - repercute na ordem moral. Apenas, enquanto a 

moral, desligada de qualquer fim meramente utilitário ou pragmático, 

preocupa-se com problemas de consciência, a regra de direito não pode 

esquecer a sua razão de ser e que é a de fazer assegurar a paz social. 

O único fundamento da responsabilidade jurídica no direito 

romano, e durante muito tempo, era a culpa contratual, o desrespeito a uma 

obrigação voluntariamente assumida em relação a outrem, por negligência, 

imprudência e imperícia24. 

23 LALOU, Henri. Traité pratique de Ia responsabifité civile, p. I .  No original: '11 y a, d'oi[[eurs, 
dons Ièxpression responsabilité, le mot latin spondeo por lequel, duns le contrat verbis à Reme, ir 
débitrur se liait solennellement. '! 
*' Aguiar Dias, Responsabilidade civil em debate, p. 30. 
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É com a.Lex Aquilia que se verifica a maior revoluqão dos 

conceitos do direito romano, em termos de responsabilidade jurídica. Não é 

possivel precisar-se a data, mas acredita-se ter sido nos tempos da República. 

Tão significativa foi essa revolução, que é a ela que se prende a denominação 

de aquiliana para a responsabilidade extracontraiual. Foi a ela, também, que 

se atribuiu a origem do elemento culpaz5. 

Como múltiplos sBo os sentidos da responsabilidade jurídica, 

como v.g., responsabilidade como obrigação de reparar o dano, 
responsabilidade como aspecto da obrigação etc., para o tema objeto deste 

trabalho, o que importa é a circunstância da infração da norma ou obrigação 

do agente, pois se ele agir de conformidade com a norma ou com o seu dever, 

traduzindo esse agir em sinônimo de responsabilidade, não existira nenhuma 

obrigação, e por consequência, não responderá pelo dano. Assim, a ressaltar 

um dos aspectos mais importantes da responsabilidade juridica, é a 

responsabilidade penal. 

3.2. Responsabilidade Penal e Responsabilidade Civil 

A concepção de responsabilidade, como aspecto jurídico, 

implica no exame de conduta voluntária violadora de um dever jurídico. Sob 

tal premissa, a responsabilidade pode ser civil ou penal, assim como a 

ilicitude pode ser civil ou penal. 

25 Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade civil, p. 35.  



Como a descrição da conduta penal é sempre uma tipificação 

restrita, em principio a condenação pela pratica de um delito ocasiona o dever 

de indenizar, o que não impede, contudo, serem apuradas, de um lado a 

responsabilidade penal, para a conseqüente aplicação da sanção penal, e, de 

outro, a responsabilidade civil, para fixação da indeniza@o. 

A distinção entre responsabilidade civil e a penal, em termos 

gerais, nem sempre foi suficientemente clara, ao contrário do que ocorre 

atualmente. 

Observa Carlos Roberio Gonçalves que, "entre os romanos não 

havia nenhuma distinção entre responsabilidade civil e responsabilidade 

penal. Tudo, inclusive a compensação pecuniária, não passava de uma pena 

imposta ao causador do 

Em verdade, foi com a lex Aquilia que se começou a fazer 

uma leve distinção: embora a responsabilidade continuasse sendo penal, a 

indenização pecuniária passou a ser a única forma de sanção nos casos de atos 

lesivos não crimino~os*~. 

A distinção entre responsabilidade civil e responsabilidade 

penal liga-se a própria distinção entre ilícito civil e ilícito penal. Nesse sentido 

a lição dos irmãos Mazeaud: 'IC\ diferença entre responsabilidade civil e 

responsabilidade penal é a distinção entre direito penal e direito 

26 ~dem, p. 15. 
27 Ibid., mesma página. 

Traité théorique et pratique de [a responsabilité civile. délictuelle et confracruelle. 3.  Ed. Paris: 
Recuei1 Sirey. 1938, t. I .  N. 20. P. 52. Apud José de Aguiar Dias. Da responsabilidade civil, p. 7. 
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Outra distinção que se costuma apontar 6 que a esfera penal é 

dirigida ao sujeito que cometeu o ato ilícito, ao passo que o direito civil dirige 

sua intenção para o dano causado. Nesse sentido já decidiu o Tribunal de 

Justiça de São Paulo: 

"O direito civil é mais exigente que o penal, pois, enquanto 

este cada vez mais focaliza a pessoa do delinquente, aquele dirige a sua 

atenção para o dano causado, objetiva a necessidade do ressarcimento e do 

equilíbrio"29. 

É de se notar que o ilícito civil nem sempre configura uma 

conduta punível, descrita pela lei penal. No entanto, a idkia de transgressão de 

um dever jurídico está presente em ambas as responsabilidades. Cabe ao 

legislador definir quando é oportuno e conveniente tornar a conduta 

criminalmente punível. 

É o que ocorreu na legislação ambienta1 brasileira, quando se 

reconheceu que muitos ilícitos de maior gravidade social são praticados por 

pessoas jurídicas, passando a ser reconhecidos pelo direito penal. 

A distinção entre responsabilidade civil e penal é necess8na 

para a melhor delimitação do tema responsabilização penal por dano 

ambienta1 da pessoa jurídica, vez que tanto na esfera civil como na penal, o 

que se tem é urna infração da lei por parte do ente coletivo. 

29 TJSP - 4'Câm. Clv. - Ap. n. 114.788 - Rel. Des. Ulysses D6na - RT 3471172 



A doutrina moderna costuma afirmar que não há distinção 

ontológica entre o ilícito penal e O ilícito civil. Em ambos, há contrariedade a 

uma norma legal. A propósito a lição de S q a  Lopes: 

"Atualmente é insustentável O principio de uma diferença 

essencial entre os dois tipos de responsabilidade, pois o ilícito, tanto no caso 

de responsabilidade civil como no da penal, é ontologicamente o me~mo"'~. 

3.3. Responsabilidade Penal: Culpabilidade e Imputabilidade 

Antonio Luis Chaves Camargo, em aprofundado estudo sobre 

a culpabilidade e reprovação penal, ensina que o "Direito Penal adotou O 

principio da culpabilidade em toda a sua extensão. O nullum crimen sine 

culpa constou de todos os Códigos Penais, como conseqüência da garantia 

exigida pelo respeito à dignidade humana, fundamento do Estado de Direito 

m~derno"~'.  

A culpabilidade reveste-se de importância, pois sempre vem à 

tona quando se analisa a pessoa jurídica como responshvel por cometimento 

de crimes, OS adversários da tese que a pessoa jurídica pensa 

através das pessoas que a compõem. Como ela não tem vontade, ânimo de 

delinquir, qualquer condenação seria baseada na responsabilidade objetiva. 

Curso de direito civil, v. 5 ,  p. 190. 

" Culpabilidade e Reprovação Penal, p. 89. 



A culpabilidade jurídico-penal funda-se em três pressupostos 

essenciais: a) a imputabilidade; b) a consciência - real ou potencial - da 

ilicitude do fato; c) a exigibilidade de conduta diversa. 

A imputabilidade é a capacidade de culpa, ou seja, o estado 

pessoal de maturidade e sanidade mental que confere ao agente condições de 

compreender o caráter ilícito do fato OU de determinar-se segundo esse 

entendimento. 

Em outras palavras, a imputabilidade 6 uma determinada 

situação mental, que permite ao agente o exato conhecimento do fato e do seu 

sentido contrário ao dever e a determinação da vontade de acordo com esse 

entendimento, dando-lhe, assim, capacidade para sofrer a imputação jurídica 

do fato3*. 

O princípio da culpabilidade atua no Direito Penal como 

fundamento e limite da pena, estabeleçcndo-se, a partir dai, o dogma nu[[a 

poem sine culpa. Desta forma, a culpabilidade 6 indicada como o primeiro 

elemento de referência para escolher e quantificar a pena. 

A falta de consciência da ilicitude impossibilita a formulação 

de um juízo de censurabilidade penal, atribuível, somente, a quem tenha 

capacidade gen6rica de entender e querer, sendo-lhe, portanto, exigível um 

comportamento que se ajuste ao direito. 

'' Aníbal Bruno, Direito Penal, t. 2', p. 41 6 .  



A atribuição de responsabilidade a quem não tenha 

possibilidade de formar a consciência de ilicitude traria o reconhecimento da 

responsabilidade objetiva, ou seja, a responsabilidade pelo fato 

independentemente dos aspectos subjetivos - conduta consciente e volunthia 

- relativos ao autor do ilícito. 

Um sistema penal que consagrasse a responsabilidade objetiva 

satisfar-se-ia com a simples comprovação do nexo causal (físico) entre o autor 

da ação e o fato danoso, razão pela qual recebe forte oposição dos 

doutrinadores em geral, apesar de se afirmar que "o sistema de 

responsabilidade objetiva tem um inescondível caráter preventivo, de 

proteção extremada a todo O grupo social e depende, fimdamentalmente, da 

sociedade em que o sistema é aplicado"33. 

A responsabilidade objetiva prescinde, pois, de toda e qualquer 

indagação sobre a atividade psíquica do agente, relacionada ao evento 

causado, configurando-se uma forma anômala de responsabilidade, já 

superada. 

Partindo-se desses conceitos básicos, chega-se a conclusão que 

a responsabilidade objetiva, satisfeita com o nexo de causalidade entre o autor 

da ação e o fato danoso, não é vislumbrada pela doutrina clássica do Direito 

Penal. 

Em se tratando da responsabilidade penal da pessoa jurídica, é 

evidente que, tomando-se por base O principio da imputabilidade individual, 

33 Sergio Salomão Shecaira, Responsabilidade Penal da Pessoa Juridica, p. 67. 
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fica manifesta a incapacidade criminosa da pessoa jurídica, diante da absoluta 

falta dos pressupostos volitivo e intelectivo, imprescindíveis para aplicação da 

pena. 

Dai, a tendência no Direito Penal, ter sido sempre pela 

negativa da responsabilidade da pessoa jurídica no aspecto da culpabilidade. 

Afirmando-se que não sendo inerentes aos entes coletivos, os 

elementos do conhecer, intelecto e vontade, conclui-se, erroneamente como se 
verá, que as mesmas não possuem a consciência dos seus atos e a prbpria 

vontade. fatores Iùndamentais na estrutura do Direito Penal. 

Em tais aspectos conceituais do Direito Penal, reside 

justamente, o problema da culpabilidade, da responsabilidade penal da pessoa 

jurídica, não tendo como admitir esta possibilidade jurídica na forma posta. 

Percebe-se assim, que a preocupação do Direito Penal é com o homem, razão 

de ser do próprio ~ i r e i t o ~ ~ .  

Mas mesmo a imputabilidade, e com ela toda a culpabilidade, 

deve ser pensada em termos estritamente normativos, para além de 

"elementos bio-psicológicos que só na pessoa natural podem existir"". 

É nesse sentido a manifestação de Francisco Mufioz Conde: 

"essa tese, porém, é insustentável não somente porque se 

baseia em algo indemonstrável, como 6 a liberdade de vontade ou livre- 

" A m e s  Kist, Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica, p. 96-97. 

'I Anibal Bruno, Direito Penal, t. 2 O ,  p. 5 10. 



arbítrio, mas porque reduz todas as faculdades humanas ao plano intelectivo e 

volitivo, que não são os únicos, nem sequer os mais importantes. Em todo 

caso, as faculdades intelectivas, como as volitivas, estão condicionadas por 

outra série de fatores, que também devem ser relevantes na determinação da 

capacidade de culpabilidade (fatores psíquicos e sócio-culturais). Por isso, 

não se pode considerar, atualmente, que a capacidade de culpabilidade seja 

unicamente um problema de faculdades intelectivas e volitivas do sujeito, 

senão algo muito mais complexo. No processo de interação social, que supõe 

a convivência, o indivíduo, obrigado por seus próprios condicionamentos ao 

intercâmbio e a comunicação com as demais, desenvolve uma skrie de 

faculdades que lhe permite conhecer as normas que regem a convivência no 

gmpo a que pertence e dirigir seus atos de acordo com essas normas. Assim 

se estabelece um complexo processo de interação e comunicação que 

corresponde ao que na psicologia moderna se chama motivação. A capacidade 

de motivação a nivel individual, ou seja, a capacidade para se motivar pelos 

preceitos normativos, é, pois, O que constitui a essência desse elemento da 
ir  36 culpabilidade que chamamos de imputabilidade ... . 

Tem-se, então, perfeitas condições de cercar a pessoa coletiva 

de forma mais estritamente jurídica, sem deixar de admitir que ela possa 

acusar aspectos assimiláveis a consciência e a vontade, retendo-se a 

informação mais importante acerca do conceito de culpabilidade - juízo de 

censura - e a do de imputabilidade - motivação - trazidas pelo texto 

colacionado acima. 

36 Teoria Geral do Direito, p. 138. 



Na estrutura interna dos entes coletivos, atrav4s das figuras 

humanas que os constituem, existem condiçdes para se aperceber da realidade 

e motivar-se segundo as determinantes jurídicas. Qualquer decisão tomada é 

passível de julgamento moral, tanto sob a faceta subjetiva que sob o prisma 

3.4. Importância do Conceito da Culpa Individual para a 

Responsabilidade Penal Coletiva 

Nesta via de raciocínio, o problema acerca da culpabilidade da 

pessoa jurídica, configura-se, sobretudo, na problemática da aceitação da 

vontade criminosa dos grupos, porem, d lógico que, aceita a vontade própria 

da pessoa jurídica, fica bem mais fácil admitir sua valoração. 

Incabível tentar-se afastar a iddia de que uma censura, uma 

reprovação ética, juridicamente embasada, se faz independentemente de 

qualquer consideração humana. Da mesma maneira k igualmente ingênuo e 

infundado deixar de lado o fato de que OS indivíduos constituem parte 

integrante da pessoa jurídica. Portanto, aquela reprovação da pessoa jurídica 

não deixa de ser um juizo acerca de homens, todavia, indivíduos enquanto 

reunidos em um ente coletivo. 

Por óbvio, "se pode encontrar uma conduta e chegar a um juíw 
r 6 8  r' ' de reprovação social e criminal . E dizer, ojuiz, ao decidir, deverii analisar 

37 Walter Claudius Rothenburg, A Pessoa Juriüica Criminosa, p. 186. 
Eládio Lecey. A proteção do meio ambiente e a responsabilidade penal da pessoa jurídica, in: 

Vladimir Passos de Freitas (org.), Direito Ambienta1 em Evolução, p. 47. 
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o caso, as circunstâncias, a s  provas e, se for reprovável a conduta da pessoa 

jurídica, emitir decreto condenat~rio"~~. Aqui, deve-se lembrar que não se 

trata de responsabilidade objetiva, pois a prova do fato e da autoria não 

significam, obrigatoriamente, a condenação. 

Dentro do contexto do que são as dicotomias, a maioria delas 

relacionadas ao privado e ao público, pode-se acrescentar a apresentação de 

uma culpa individual com a sua inevitável relação com a culpa coletiva, sendo 

permitido e até devendo-se, nessa perspectiva dicotômica, definir a 

responsabilidade individual de forma diversa da maneira como 15 definida a 

responsabilidade coletiva. 

É possível até, haver um condicionamento recíproco entre os 

dois termos da dicotomia responsabilidade individual X responsabilidade 

coletiva, no sentido de que elas se reclamam continuamente uma a outra, por 

contraste, ou seja, na necessidade de serem analisadas conjuntamente, em 

particular naqueles pontos que se chocam e que parecem impedir a 

conscientização da imprescindibilidade atual em se punir penalmente um ente 

coietivo; mas convém, que cada qual adquira autonomia em suas constmfles 

categóricas, o que permite individualizá-las, para distinguí-Ias. 

Na realidade, mesmo aqueles autores que não recebem a 

responsabilidade penal das pessoas jurídicas de braços abertos acabam por 

não deixar de ignorar que a responsabilização da pessoa coletiva trata-se de 

um direito paralelo40. 

39 Vladimir Passos de Freitas e Gilberto Passos de Freitas, Crimes Contra a Natureza, p. 64. 
'" Neste sentido veja-se: Carios Ernani ConStantinO, Delitos Ecológicos - A Lei Ambienta[ 
comentada arligo por artigo, P. 24-59. 
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A responsabilidade penal da pessoa jurídica, no entanto, 

sempre 6 bom lembrar que esta, embora tenha uma disciplina própria que 

permite identificá-la como categoria autônoma, tem suas raizes no princípio 

da culpabilidade, assim como O direito público que surge posteriormente ao 

direito privado (e de certa forma, do direito privado) que, mas com ele 

mantém uma inter-relação4'. 

~ " Sergio Salomão Shecaim, Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica, p. 83. 



4. 

ORIGEM HIST~RICA DA RESPONSABILIDADE 

PENAL DAS PESSOAS JURÍDICAS 

"(. ..) fazer compreender como o direito atual 

se formou e desenvolveu, bem como de que 

maneira evoluiu no d w u m  dos s&ulos. O 

quadro geográfico desta investigação ngo pode 

ser limitado às fronteiras de um só pais; 6 

absolutamente necessário situh-Ia num quadro 

mais vasto, em virtude das influências exercidas 

pelo direito dos diferentes paises no sistema 

jurldico de cada um deles". 

O estudo doutrinário e dogmático da responsabilidade penal da 

pessoa jurídica não pode prescindir da revisão histórica do tema, não s6 para 

compreensão do seu alcance, como para avaliar a sua importância. 

Numa análise superficial e distante de uma observação de 

cunho sociológico, nota-se, com evidência, que entre a Idade Antiga e a Idade 

Média predominaram sanções de cunho coletivo, notadamente aquelas 

impostas às tribos, comunas, famílias etc. 

4.1. Código de Hamurabi 

4Z John Gilissen, Introdução Histórica ao Direito, p.13, apud Jayme de Altavila, Origem dos 
Direitos dos POVOS, p. 15.  
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Com o advento do Código de Hamurabi, no século XXIII a.C., 

provavelmente o mais antigo monumento da legislação criminal, a pena 

passível de ser aplicada ao condenado que não fora preso, passava da pessoa 

deste atingindo os vizinhos, a cidade OU toda a comunidade. Neste mister, 

caberia h própria cidade ou ao govemante local ressarcir a vítima do crime em 

caso de assalto, e até, indenizar a família da vitima que, em conseqtiência de 

um roubo, assassinada foi, pagando então, aos seus familiares, uma 

quantidade correspondente em ouro. 

Deste modo, é facilmente vislumbrada a responsabilidade da 

coletividade disposta no Código de Hamurabi, pelo qual "o rei babilônico 

passa a impor uma responsabilidade local OU da cidade para o cometimento de 

certos "Quase todo o direito legislativo da antiguidade tem essas 

formas de responsabilização co~etiva"~~. 

4.2. Código de Manu 

A lei penal de maior expressão da índia antiga, com forte 

influência religiosa, foi o Código de Manu, "um subterrâneo tenebroso, onde 

o hindu de classe média ou inferior encontrava infalivelmente um abismo 

legal diante de cada passo inseguro, pois os degraus que nele se construíram 

eram anulados pelas  cavidade^"^^. 

" Skrgio Salomão Shecaira, Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica, p. 24. 
44 Ibid., mesma página. 
JS Jayme de Altavila, Origem dos Direitos dos POVOS, p. 46. 



Relativamente a responsabilidade coletivista, o Código de 

Manu consagra a comunicabilidade do crime para além da própria cooperação 

criminal, cuja punição não se limita à figura do criminoso, mas também, 

atinge aquele que "consome o alimento preparado pelo homicida"46. 

Maior exemplo da responsabilidade corporativa trazida pelo 

Código de Manu, aponta para os casos de crimes de falso testemunho, delito 

que ocasiona a morte não só de toda a família do criminoso, como daqueles 

que ainda estivessem na iminência de nasceq7. 

4.3. Direito Hebreu 

NO que se refere ao direito penal hebreu, sendo um direito 

religioso, tem-se a igualdade dos agentes de fatos delituosos, não se 

considerando desigualdades de níveis sociais, posiç0es políticas, ou opções 

religiosas, muito embora, tal sistema penal estivesse calcado na rigorosidade, 

este evoluiu historicamente, podendo-se "colher exemplos das várias 

transfomagões que foi sofrendo a pena, desde a vingança primitiva, que 

encontramos nos mais antigos costumeiros incluídos no Pentateuco, até as 

práticas mais apuradas dos últimos tempos. Vemos isso nos livros da Bíblia e 

46 sergi0 Salomão Shecaim, Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica, p. 27. 
" Livro ~ 1 1 1 ,  art. 98: Mate cinco de seus parentes por falso testemunho relativo às bestas; del, se 
relativo vacas; cem, se referente a cavalos; mil, se a homens. Art. 99: Mate aos que tenham 
nascido e aos que estejam por nascer por uma declaração falsa concernente a outro; a todos se se 
refere à terra. por Louis de Manou. Les Institutions religieuses et civiles des indiens . Trad. e notas 
explicativas. A. Loiseleur - Deslongchamps. Paris: Gamier Frères, 1.909, p. 214, apud Anjbal 
Bmno, Direito Penal, t. I', p. 60. 
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em particular no Ênod~~~,  . no Levitico e sobretudo no Deuteronômio e, por 

fim, na elaboração jurídica final do Talmud' 49. 

Seguindo a influência da 'palavra de Deus", notadamente 

divinizando as regras penais da época, e configurando a última fonte e sanção 

de toda a regra de comportamento, onde todo crime 15 encarado como pecado, 

pelo qual a comunidade como um todo deve ser responsabilizada perante 

Deus, e não em face das normas ditadas pelo governo humanos0, são achados 

na Bíblia e em outros livros (ex.: Gênesis), a1g~m.S penas coietivas que não 

ficaram reduzidas As pessoas criminosas, tais como: o primeiro castigo que 

penalizou toda a humanidade, em decorrência do delito cometido por Adão e 

Eva; o dilúvio, de caráter universal; e, o episódio da destruição de Sodoma e 

Gomoma, atingindo toda a localidade, nas quais foram os crimes cometidos. 

4.4. Direito Grego 

Uma das principais fontes dos direitos, o sistema jurídico 

grego pode ser repartido em duas épocas bem distintas, uma delas 

representada pelo espírito coletivista presente nos primórdios, e a outra 

marcada pelo individualismo, numa fase posterior. 

Antes do século VI1 a.C., a terra era encarada não como 

propriedade individual, e sim associada a uma idéia abstrata, ao espírito de 

No Pentateuco está expressa claramente a origem divina das regras penais. É Deus mesmo quem 
as dita a Moisks, para o seu povo, com as fómiulas habituais "eu sou o Senhor teu Deus"; "Eis aqui 
as leis judiciais que hi proporás ao povo" (Êxodo, CaP. 2 1 ). 
4Y Anibal Bmno, Op. Cil., t. I", p. 6 1. 
50 Ataides Kist, Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica, p. 45 ,  
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família, observando-se desta maneira, que a personalidade jurídica assume 

sua valoração em tomo de um interesse comum5', dando origem a 

organizações coletivas, corporações estas, denominadas de tiasos, que ' 'em 

formas de agrupamento social e religioso existentes na Grécia, e que 

constituíam, fora de dúvida, pessoas jurídicas de direito privado, que eram 

punidas corporativamente pelos seus delitos"52. 

Nesta época, percebia-se, nas cidades, o agrupamento dos 

cidadãos em grupos sociais imediatamente acima das famílias, como os clãs, 

tidos como uma família ampla, a qual era subjugada corporativamente pelos 

delitos praticados por um dos membros de um clã; eclodindo nas chamadas 

vinganças coletivas, as quais eram justificadas como punieo advinda dos 

deuses. 

Já com o surgimento do comércio e a invenção da moeda, 

aflora a fase fulcrada no individualismo, com o declínio do espírito comum e 

a organizagão coletiva como explicitados acima; e assim, no tocante ao direito 

penal, a responsabilidade passa de coletiva para individual e a pena alcança o 

seu fundamento civil, tomando-se pena pública53. 

Contudo, para os agentcs dc crimes ofcnsivns aos hcns do 

Estado ou da religião era reservado um maior rigor penal, permanecendo as 

sanções de carbter coletivoS4, com episódios de mortes coletivas, de privação 
colctiva de direitos, de expuls8o coletiva de paz etc. 

7 I Ibid., p. 47. 
'* Affonso Arinos de Mello Franco, Responsabilidade criminal das pessoa~jurfdicas, p. 2 1-22. 

Anihal Bruno. Direito Penal, 1. I', p.63. 
j4 ''Muitas vezes, nos crimes mais graves Contra o Estado e a religião, a pena, mesmo a de morte, 
estende-se família do agente, sobretudo aos descendentes O desterro, a atimia, 
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4.5. Direito Romano 

O direito romano, que muito influenciou e até nos dias de hoje 

influencia os mais diversos sistemas jm'dicos, desconhecia o conceito de 

pessoa jurídica, dado a sua peculiar característica positivista para a resolução 

pratica de problemas objetivos, frente a qual, para O pensamento jurídico da 

época, não era concedida muita liberdade para grandes abstrações, eliminando 

especulagões de caráter teóricoss. 

Somente com o advento da era imperial emerge a conotação de 

entidades com personalidade coletiva, passando a ser consideradas como 

titulares de direitos e obrigações distintos dos inerentes aos seus constituintes. 

Porém, deve-se observar que o direito romano consagrava tais entidades 

dentro da teoria da ficção, "um artifício legal a que não correspondia qualquer 

realidade social ou jurídica"56. 

Em decorrência desta consagração fictícia, vem a máxima 

societas delinquere non ptesJ7, opinião defendida por muitos juristas 

parecendo ser a mais dominante entre muitos romanistas. Entretanto, "tal fato 

não impediu que se regulamentasse sua existência na vida jurídica romana. 

- 

primitivamente equivalia a ser posto fora da lei, podia atingir do mesmo modo toda a família. Há 
uma passagem no Górgias, de Platão, que nos pode dar idéia da crueldade das punifles que se 
aplicavam aos mais graves crimes políticos, nas cidades gregas. Nessa passagem, diz Pdlos, em 
diálogo com Sócrates: Que um homem surpreendido ao cometer um crime, como o aspirar a 
tirania, submetido em seguida h tortura, a quem dilaceram 0s membros, queimam os olhos e depois 
de haver sofrido em sua pessoa tormentos sem medida e de todas as classes e haver visto padecer 
outros tantos sua esposa e filhos, 6 por fim crucificado e queimado vivo...". Por Jayme de 
Altavila, Origem dos Direitos dos POVOS, p. 53. 
I' Sérgio Salomão Shecaira, Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica, p. 30. - 
36 Ibid., mesma página 

'' Teoria abordada no próximo capitulo. 



Com efeito, apesar de considerar os entes coletivos como sujeitos abstratos, 

incapazes de agir por si mesmos, o direito romano elaborou alguns textos que 

permitiram estabelecer a responsabilidade penal das pessoas jurídicas. Alguns 

deles admitiram diretamente a responsabilidade, outros a refutaram e um 

terceiro p p o  deixou dúvidas quanto a sua admissãom5'. 

Aqueles que admitiam a responsabilidade criminal das pessoas 

jurídicas, assim postulavam entendendo que os atos praticados pela sociedade 

refletiam os atos discutidos e cometidos pela maioria dos membros que 

formavam a entidade. 

Portanto, contrariando a regra contida no adágio societas 

delinquere non potest, que a maioria dos juristas adotava, não se pode a f m m  

que os romanos não reconheciam, mesmo que timidamente e implicitamente, 

a responsabilização criminal das pessoas jurídicas59, apesar da concepção, que 

permeava o sistema jurídico romano, do "conceito subjetivo da 

imputabilidade pessoal, com fundamento do dolo criminal"60. 

4.6. Direito Canônico 

O Direito Canônico pertencente a Idade Medieval, ou melhor, 

período este, da história, governada pela Igreja tanto na esfera política quanto 

'' Fausto Martin de Sanctis, Responsabilidade Penal da Pessoa Juridica, p. 26. 
' 9  Fausto Martin de Sanctis haz que Giorgio Giorgi, em h dotfrina delle persone giiuridiche o 
corpi morali, revela que era possivel responsabilizar 0 municipium ou a chia ,  entendendo-se por 
aquele a personificação da assemblkia dos cidadbs (Responsabilidade Penal da Pessoa Juridica. 
p.~27). 
60 Affonso Arjnos de Mello Franco, Responsabilidade criminal daspessoas juridicas, p. 26-27. 
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criminal6', contraria o caráter individualista defendido pelo Direito Romano, 

fundando suas bases nas comunidades, e na coletividade. 

Assim, as regras da Igreja Catblica, as quais influenciavam as 

raças em formação e os Estados que se constituíam, somadas aos esforços dos 

canonistas em confeccionar uma doutrina jurídica, cuja concepção do direito 

decorria de preceitos divinos e obras teo~ogicas~~, admitiu amplamente a 

responsabilidade penal das corporações, como tarnbem dos entes coletivos. 

Os canonistas preocupados em tentar explicar a eventual 

punição de pessoas inocentes, as quais poderiam fazer parte do ente punido 

penalmente, mesmo não tendo participado para a consecução do ato delitivo, 

quer omissiva quer comissivamente, alegavam que "haveria a compensação 

na outra vida, já que Deus saberia ter em conta a pena injustamente 

Contudo, algumas limitações para a aplicação da penalização à 

pessoa jurídica eram impostas pelo Direito Canônico, assim, para que tal 

incriminagão fosse viabilizada, exigia-se a análise dos estatutos da pessoa 

jurídica, a fim de se detectar se a conduta ilícita tinha sido uma decorrência da 

vontade coletiva, ou seja, da maioria dos membros da pessoa jurídica; isto, 

para que uma comunidade não pudesse ser responsabilizada pelo ato de um 

único indivíduo. 

Ataides Kisf ResponsabiIidade Penal da Pessoa Jurídico,p.SO. 
62 Fausto Maríin de Sanctis, Op. CiL P. 27. 
'' Sérgio Salomão Shecaim, Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica, p. 3 3 .  



Vislumbrava-se, na Idade Média, a aplicação de determinadas 

penas &s pessoas jurídicas, tais como: multa; restritivas de direito, como 

limitação do domínio de ação das sociedades delituosas; dissolução; e ainda, 

existiam as penas espirituais, estas aplicáveis aos indivíduos das corporações 

(interdição dos sacramentos, excomunhgo e t ~ . ) ~ ~ .  

Vê-se, portanto, que O período da Idade Mkdia, enaltece a 

discussão da capacidade penal da pessoa jurídica, frente aos procedimentos 

criminais, enfatizando-se a responsabilidade coletiva. 

4.7. Direito Francês Antigo 

A capacidade delitiva dos grupamentos esteve presente em 

França, no Estatuto de 1.670 que regeu o antigo direito francês, constituindo o 

texto fundamental criminal, que em seu artigo 1" do Titulo XXI 65,66 

estabelecia que as sanções penais seriam dirigidas conira as cidades, vilarejos, 

corpos e companhias que tenham cometido qualquer rebelião, violência ou 

outro crime6', sendo que este ideário coletivista foi quebrado com a 

Revolução Francesa, passando a responsabilidade ser individual. 

- 

64 Fausto Martin de Sanctis, Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídico, p.27. 
" Título XXI: Da maneira de processar as comunidades das cidades, vilas, aldeias, associaçtjes e 
companhias. 
66 Sérgio Salomão Shecaira, Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica, p.35. 
" Fausto Martin de Sanctis, Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica, p.28, esclarece que por 
corpo entendiam-se os colégios, os conselhos de religiosos e conventos, e companhia era a 
designaçao que englobava a ordem dos advogados, as comunidades de promotores e de oficiais de 
justiça. 
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Porém, sob influência das idéias políticas, jurfdicas e 

filosóficas dos pensadores dos séculos XVII e XVIII, o sistema jurídico 

francês existente, sofreu transformações capitais em relação A 

responsabilização dos grupamentos. A Revolução Francesa em 1789 

concretizou novas idéias, com as liberdades públicas garantindo os direitos 

subjetivos dos cidadãos, estes livres e iguais perante o direito, e com a 

soberania passando das mãos dos reis e príncipes para a 'Nação'. 

Nota-se, assim, que O direito francês antigo admitia a 

responsabilidade penal dos grupos de direito público e de direito privado, 

sendo necessário para a sua imputação que a conduta fosse resultado da 

deliberação coletiva; não bastando a realização do tipo6', mas que a afronta a 

lei fosse decorrente da vontade intelectual do gnipamento, o que não afastava 

a responsabilidade individual dos principais autores. 

- - 

F ~ U S ~ O  MaTtin de Sanctis, Responsabi/idade Penal da Pessoa Jurídica, p.28, p.29 



A PESSOA JURÍDICA 

"Tenho a convicção de que a resposta 

satisfat6ria sobre a 'natureza jurídica' da pessoa 

jurldica não foi encontrada porque o pensamento 

jurldico desenvolveu-se a partir de premissa 

equivocada. Pessoalmente, tenho insistido na 
afirmativa de que a origem da dificuldade reside 

na tentativa de assemelhar 'pessoa flsica' e 

'pessoa jurídica', tal como se fossem esp6cies de 

um mesmo genero. (...) Continuo crente em que o 

direito, ao atribuir a faculdade de criar pessoas 

jurldicas, pretende incentivar os seres humanos a 

realizar uma s6rie de atividades. No plano das 

sociedades, o fim buscado 6, pnmordielmente, o 

desenvolvimento de atividades economicamente 

relevantes"? 

Diz Washington de Barros ~ontei ro"  que para se 

compreender a existência de entidades como a pessoa jurídica, é preciso partir 

da idéia de que o individuo, muitas vezes, por si só, será incapaz de realizar 

certos fins que ultrapassam suas forças e os limites da vida individual. Para 

realização desses fins, ele tende unir-se a outros homens, formando 

associações, dotadas de estrutura própria e de personalidade privativa, com as 

quais supera a debilidade de suas forças e a brevidade de sua vida. 

69 walter Claudius Rothenburg, A Pessoo Jurídico Criminosa, p. 1 1 - 1  2. 
' O  Curso de Direito Civil - V O ~ .  1, P. 95 



Surgem desta forma as pessoas jurídicas, também chamadas 

pessoas morais (no direito francês) e que podem ser definidos como 

associações ou instituições formadas para a realização de um fim e 

reconhecidas pela ordem jurídica como sujeitos de direitos. 

5.1. Natureza Jundica das Pessoas Coletivas 

A natureza jurídica dos entes coletivos passou a ser objeto de 

grande discussão a partir da chegada das idéias trazidas pela Revolução 

Francesa, com a consagração do pensamento iluminista, e cuja abordagem 

revela sua importância quando vem a tona a indagação sobre os fundamentos 

que justificam a responsabilidade da pessoa jurídica. 

A discussão desencadeada sobre a natureza jurídica das 

pessoas coletivas, além de explicar a existência e a razão da capacidade 

destas, em adquirir direitos e contrair obrigações, é fundamental para o estudo 

de sua evolução doutrinária, embora não traga, nos dias de hoje, qualquer 

subsídio à estrutura técnica já incorporada e sedimentada nas legislações. 

Pode-se agrupar os vários conceitos que tratam da natureza 

jurídica da pessoa coletiva, em dois grandes gnipos distintos, um reportando- 

se i negação da personalidade; e O outro contemplando a sua afirmação, 

apresentando-se este, subdividido em duas ramificações básicas, compostas 

pelas teorias da fícção e da realidade. 



Logicamente; por não trazerem qualquer subsidio apto a 

contribuir para o estudo da personificação da pessoa jurídica, não serão 

abordadas as teorias que compõem o primeiro grande grupo, o da negação da 

personalidade da pessoa jurídica, porquanto entendiam que essa qualidade era 

atributo apenas das pessoas naturais. 

Então, cabe, primeiramente, verificar-se as teorias que 

identificam as pessoas jurídicas, porém, não de maneira aproíündada, somente 

para dar aos entes coletivos a condição afirmativa de seu valor jurídico frente 

ao Direito Penal; para então serem analisados os argumentos que figuram 

tanto contrariamente quanto em prol da responsabilização penal das pessoas 

jurídicas, bem como o seu raio de abrangência. 

5.2. Teoria da Ficção 

A teoria da ficção, originária do direito canônico e dos 

glosadores da Idade Média, prevaleceu até o século XIX, momento em que 

iniciou o seu declínio, alcançando, atualmente, absoluto descrkdito7', 

considera as pessoas jurídicas como uma criação artificial da lei, cuja 

existência estaria fundamentada apenas no escopo de facilitar determinadas 

funções, carecendo, portanto, de realidade. 

"A concepção geral da ficção estabelecida por Savigny e seus 

sucessores considera que cada direito supõe essencialmente um ser ao qual ele 

pertence. Segundo eles, é o homem somente que por sua natureza possui 

" Washington de Bams Monteiro, Curso de Direito Civil - Parte Geral, v. I ,  p. 98. 
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aptidão de ser sujeito de direitos. O legislador, por isso, aceita a criação, ao 

lado do homem, que é o único sujeito de direito, de uma outra pessoa jurídica, 

que se constitui em um grupamento de pessoas e bens"". 

Muito embora a teoria da ficção possa, A primeira vista, 

confundir-se com a tendência inicial de negação da personalidade da pessoa 

jurídica, com ela não se identifica, pois, apesar de admitir que só o homem é 

pessoa capaz de ser sujeito de direitos, reconhece, em vista do interesse geral, 

a existência de uma pessoa fictícia - de personalidade abstrata -, puramente 

pensada, mas não realmente existente, ou seja, uma criação artificial da lei 

para exercer direitos patrimoniais73. 

Esta técnica da ficção constitui, assim, um meio jurídico para 

realizar um interesse geral e, para tanto, passou-se a aceitar que uma pessoa 

ficta fosse tratada como sendo uma pessoa real, para ampliar a capacidade 

destes entes fictícios, "incapazes de vontade e que são representados como 

também são representados os incapazes"74. 

A pessoa juridica é, assim, pessoa fictícia, que somente obtém 

sua personalidade por uma abstração, "quando, pois, se atribuem direitos a 

pessoas de natureza outra, estas pessoas são mera criação da mente humana, à 

qual supõe que elas sejam capazes de vontade e de ação e, destarte, constrói 

uma ficção jddica .  De conceitos tais logi~amente se infere que o legislador 

pode, livremente, conceder, negar ou limitar a capacidade dessas pessoas 

'' Fausto Martin de Sanctis, Responsabilidade Penaida Pessoa Juridica, p. 07. 
i 3  Washington de Barros Monteim, @. Cit.., P. 99. 

'4 Sergio SalomHo Shecaim, Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica, p. 85. 



ficticiamente, criadas, como pode conceder-lhes, apenas, a capacidade 
indispensável para o alcance dos fins em razão dos quais forem  formada^"^'. 

Ainda, para a teoria da ficção, as decisks dos representantes 

da pessou jurldiiu, que, em virtude da IicçAo upontuda. sAo conuiderndau comi) 

deles, cria uma representação tal da pessoa juridica a qual exclui uma possivel 

vontade propriamente dita do ente, impossibilita, consequentemente, que a 

realidade da existência da pessoa jurldica tenha efeitos em relaçao ao Direito 

Penal, como pode ter em matkria civil; uma vez que o Direito Penal foi 
concebido em função do ser humano livre e inteligente, e, contrariamente, a 

pessoa jurídica, está desprovida desse caráter, não sendo mais do que um ser 

abstrato a que o Direito Penal não pode atingir76. 

Essa teoria foi amplamente contestada, demonstrando o solo 

movedivo em que estava fundada. tanto é, quc a doutrina pktria, na órbita 

civil, tece críticas a esse pensamento, Sílvio ~ o d r i ~ u e s ~ ~  e Washington de 

Barros Monteiro7' mencionam a pessoa jurídica como um ser com real juizo 

de existência, sendo dotadas do mesmo subjetivismo outorgado às pessoas 

físicas. 

A concepção da ficção encontrou, então, fortes opositores por 

não exprimir a realidade das coisas". "Ela operou uma deformação dos fatos, 

75 Vicente Ráo, 0 Direito e a Vida dos Direitos, V. 2 ,  p. 224. 

" Sérgio Salomão Shecaira, Op. Cit., P. 87. 
" AO falar das pessoas jurídicas, Silvio Rodrigues ainda acentua que "Ningukm nega que elas 
atuam na vida jurldica e que, abavds de sua vontade, numerosos negócios jurldicos se aperfeiçoam; 
ninguém nega que o Estado as reconhece, as tributa, as aciona, quando necessário". Direito ~ i v ; l :  
Parte Geral, v. 1, p. 69. 
78 Curso de Direito Civil - Parte Geral, V. 1, p. 100. 
l9 Washington de Barros Monteiro revela ainda, ao citar Giorgio Del Vecchio em suas L;çdes de 
f l los~fia de Direito, que a teoria da ficçao na0 se Preocupou em explicar, de qualquer modo, a 
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porque de um lado requeria; para o reconhecimento de um direito, a exigência 

de um sujeito. De outro, reconhecia hs pessoas jurídicas a possibilidade de 

possuírem certos direitos. Para ela, os verdadeiros sujeitos seriam sempre os 

homensma0. 

Diante dessas conclusões, a pessoa jun'dica passou a ser vista 

não só como um corpo social, mas também, um ente dotado de existência real, 

natural. 

5.3. Teoria da Realidade 

A teoria da realidade objetiva, denominada também de 

orgânica ou da vontade real, cujos defensores mais conhecidos são Otto 

Gierke e Zitelmann, parte de base diametralmente oposta a da ficção, ao 

confeccionar a idéia de que pessoa não 6 somente O homem, mas todos os 

entes dotados de existência real, dentre 0s p a i s  estão as ~essoas  jurídicas8'. 

Esta teoria, adotando um analogismo com os seres humanos, 

comparava a pessoa jurídica - organismos sociais com vida autônoma e 

existência do ~ s t a d o  como pessoa jurídica, derivando dessa insuficiência conceitual algumas 
indagaçks: se, as pessoas jurídicas resultam de uma criaçáo arbitrária do Estado, quem, por sua 
vez, foi o criador do Estado? Na medida em que não se identifica w m  uma pessoa íísica, de"& ser 
igualmente havido como ficção? Partindo-se dessa premissas, chegar-se-ia absurda conclusáo de 
que o próprio direito seria tamMm outra ficção, Porque emanado do Estado. (Curso de Direito 
Civil - Parte Geral, V. I ,  p. 99). 

Fausto Martin de Sanctis, Responsabilidade Penalda Pessoa ~ u r h a ,  p. 07. 
'<AS teorias da realidade, (...), admitem as pffsoas jurídicas como entidades de existência 

indiscutível, distintas dos indivíduos que as compaem, caracterizadas por finalidades específicasn. 
Por Fausto Maríin de Sanctis, Op. P. 08. 
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capacidade volitiva8*, cuja fmalidade é a realização do fim social - à pessoa 

natural - organismo fisico. 

Sustenta, desta forma, a existência de uma real vontade 

coletiva, da capacidade de querer e de agir da pessoa jurídica, que, 

ilustrativamente, o "faz por meio de seus órgãos, da mesma forma que o ser 

humano comanda com sua cabeça seus membros para executar suas açBes, 

nada impedindo que tais entes dirijam suas finalidades contra normas 

proibitivas da lei 

Pela teoria da realidade, a pessoa moral não é um ser artificial, 

criado pelo Estado, mas sim um ente real, independente dos indivíduos que a 

compõe. Do mesmo modo que uma pessoa fisica, atua como o indivíduo, 

ainda que mediante procedimentos diferentes, pode, por conseguinte, atuar 

mal, delinquir e ser punida84, não significando que seja reconhecida a um 

gmparnento uma existência exatamente igual a uma pessoa fisica, 

simplesmente significa estabelecer a sua existência e reconhecer a vocação 

dele ser, como a pessoa fisica, um sujeito de direito. 

Destarte, pode-se concluir que o ente corporativo existe, 6 uma 

realidade social, e sujeito de direitos e deveres, e em conseqüência, é capaz de 

dupla responsabilidade: civil e penal. Entretanto, deve-se salientar que o 

problema para os penalistas 6 extremamente complexo quanto à 

responsabilidade penal da pessoa jurídica. 

82 Washington de Barros Monteuo, Curso de Direito Civil- Parte Geral, v. I ,  p. 99. 
" Sérgio Salomáo Shecaira, Responsabilidade Penal da Pessoa Juridica, p. 87. 
84 ~ i s t ,  ~es~onsabilidade Penal da Pessoa Jurídica, p. 106 



A fim de justificar, no plano jurídico, a real existência das 

pessoas jurídicas, o que não foi fácil, conceberam-se cinco razões que vieram 

lastrear a citada existência, as quais foram sucintamente destacadas por 

Fausto Martin de sanctisB5, e desta forma elas abaixo se apresentam, a saber: 

9 Concepção biológica: segundo esta, a coletividade, como 

uma pessoa física, 15 resultante da existência de vários membros, possuindo 

vários órgãos, cada qual com sua função própria. Esta comparação, do 

gmpamento com o corpo humano, careceu de suficientes elementos a 

justificar o fenômeno da pessoa jurídica, pois, ao contrário dos seres 

humanos, os órgãos que integram as pessoas jurídicas possuem vida distinta, 

socialmente reconhecida; 

9 Teoria fisiológica: considerando que os indivíduos ao se 

associarem criam um novo ser, real e vivo, resultante da reunião de vanios 

elementos, os quais resultam na formação de uma única vontade, não se 

reporta mais ao corpo humano; 

P Teoria sociológica: a noção de personalidade jurídica 

repousa numa realidade social, considerando que a pessoa jurídica possui 

existência objetiva, ou seja, que o gmpamento possui suas bases a partir de 

sua origem e se revela, com isso, capaz de ter direitos e contrair obrigações. 

9 Teoria da instituição: a ordem jurídica estatal confere a 

personalidade jurídica, como um atributo, a entes que o merecem, 

desconsiderando, contudo, o fato de que as pessoas de direito público ou 0s 

grupos naturais não se formam da vontade pura do gmpamento, e esta teoria 

faz da vontade geral a base da personalidade jurídica; 

9 Teoria da realidade tkcnica: a vontade comum não é 

encarada filosoficamente, mas colocada no plano jurídico. Assim, os atas 

85 Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica, p. 08-1 1. 



emprestados aos gtupamentos são, em realidade, os próprios atos de vontade 

dos indivíduos e juridicamente os atos de vontade da coletividade, através do 

que uma pessoa jun'dica adquire a sua personalidade quando seus interesses 

distintos são assumidos pela organização, possibilitando a formação de uma 

vontade coletiva. 

As teorias acima trazidas, tem como mira a explicação da 

teoria da realidade, destacando-se dentre elas, a teoria da realidade técnica, a 

qual vem sendo considerada a mais adequada e difundida em nossa doutrina, 

pois pouco a pouco se verificou que na pessoa jurídica há urna vontade 

superior, expressa por seus órgãos, demonstrando possuir uma existência 

independente dos membros que a compõem e reconhecendo que a pessoa 

jurídica 6 uma realidade juridica ideal8'. 

"Aplicando tais conceitos ao direito penal pode-se dizer que, 

ao adotar-se tal pensamento, há de se const~tur que a pessoa coletiva é 

perfeitamente capaz de vontade. Ela não é um mito, pois concretiza-se em 

cada etapa importante de sua vida pela reunião, deliberação e voto da 

assembléia geral de seus membros, ou mesmo através de sua administração ou 

gerência''87. 

- 

86 pessoa jurldica tem assim realidade, nHo a realidade ffsica (peculiar às ciências naturais), mas 
a realidade jurídica, ideal, a realidade das inStitui~ÕeS jundicas". Por Washington de Barros 
Monteiro, Curso de Direito Civil, V .  I ,  p. 100. 

Sérgio SalomHo Shecaim Responsabilidade Penal da Pessoa Juridica, p. 88. 
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DIREITO PENAL SOCIAL 

"(.. .) diversas matbrias escapam i) codificaç8o por 

vátias razões (por exemplo, quando se edita um 

diploma sobre determinado assunto, atrav6s de uma só 

lei com normas de diversas disciplinas). Essas matérias 

podem apresentar seu cariz criminal com maior 

eviddncia (exemplo: lei sobre os crimes contra o 

sistema financeiro nacional) ou de maneira menos 

acentuada (exemplo: dispositivos criminais inseridos 

numa lei de que trate de certo imposto), mas nunca 

escapam ao regime jurídico prúprio previsto para 

disciplina (sobretudo quando deteminado 

constitucionalmente). E isso costuma ocorrer com as 

incnminaçdes mais novas, surgidas após a ediç8o do 

cbdigo e que talvez venham a ser por ele absorvidas 

em futuras reformas. A criminalidade contra o ambiente 

natural e contra a economia conhece o fen6meno8. 

6.1. Ruptura da Dogmhtica Clhssica 

A recente instituição denominada Direito Penal Social ou 

Direito Penal Funcionalista surge para romper a dogmática jurídico-penal de 

base onto16gica desacreditando conceitos jurídicos como os de capacidade, 

culpabilidade e causalidade, dentre outros. 



A responsabilidade penal da pessoa jurídica tem sido, no 

âmbito do Direito Penal, um dos temas mais palpitantes na atualidade. 

Retoma-se, com isso, uma tendência coletivista amplamente reconhecida na 

Europa, antes da Revolução ~rancesa'~. 

A adoção pura e simples dessa nova espécie de 

responsabilização penal, como se verá a seguir, destoa da dogmática clássica 

fundada, principalmente, na analise da capacidade penal. As noções de 

vontade, intenção e dolo, por serem próprias do homem, não se acomodam 

estrutura da pessoa jurídica. 

Entretanto, o fenômeno do coletivismo da vida social 

demonstra mundialmente, de maneira inquietante, o aparecimento de novos 

tipos de criminalidade, envolvendo interesses difusos e coletivos, como os 

casos mais graves de delinquência econômica e crimes ambientais, 

nomalmente praticados sob o abrigo das pessoas jurídicas. Daí decorre a 

idéia de não sancionar somente os autores materiais - que podem mudar e ser 

facilmente substituídos -, mas, também, e sobretudo, o próprio agmpamento. 

Sensível a essa realidade, um novo pensamento jurídico tem se 

voltado para a admissão da responsabilidade penal da pessoa jurídica, 

procurando, assim, harmonizar os atribulados problemas sociais criados pela 

atividade lesiva dos entes coletivos. 

6.2. Culpabilidade 



A culpabilidade liga o agente A punibilidade, isto é, a pena é 

ligada ao agente pelo juizo de censurabilidade. O crime existe por si mesmo, 

mas, para que o crime seja ligado ao agente, é necessária a culpabilidade. 

Então, é de se observar que "para a existência de um crime, segundo a lei 

penal brasileira, é suficiente que o sujeito haja praticado um fato típico e 

antijurídico. Obviamente para a existência do crime, é prescindível a 

culpabilidade.( ...) Mas o crime só será ligado ao agente se este for culp~vel' '~~. 

A lei penal não traz uma definição de crime, deixando a 

incumbência a douhina. Esta cogita de conceito material e formal. Num 

conceito material, crime é uma conduta que se proíbe, com ameaça de pena, 

porque constitui ofensa a um valor da vida social, ou seja, a um bem jurídico. 

Sob o aspecto formal, crime é toda ação ou omissão proibida ou ordenada 

pela lei, sob a ameaça de pena. Passou-se, então, a conceituar crime, sob o 

prisma como sendo uma conduta típica, antijurídica e culpável. É a 

defini~ão dos adeptos da teoria naturalista e de vários seguidores da teoria 

finalista da ação (como, v.g., Francisco de Assis Toledo e Heleno Cláudio 

Fragoso). 

Praticado um fato típico, não se deve concluir que seu autor 

cometeu um delito, dado que, eventualmente, pode ocorrer uma causa de 

exclusão da ilicitude. E necessário que, além do fato tipico, seja o fato 

antijundico, isto é, que não ocorra qualquer causa de exclusão da ilicitude. 

Não é suficiente, porém, que o fato seja típico e ilícito. Faltou-lhe a 

culpabilidade, que é o pressuposto da imposição da pena. 

89 Ver item 3.7. do 3°capitulo deste trabalho. 
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Como o direito penal moderno fixa-se sobre o princípio da 

culpa em sentido estrito, entende-se como culpabilidade a vontade livre do 

homem em obedecer ou descumprir as propostas previstas pela norma penal. 

Obviamente, que não se aplicam a pessoa jurídica, ser criado, 

em última análise no contexto do Direito pelo legislador, por mais que seja 

uma realidade, as concepções relativas a culpa, com toda a carga filosófica 

que a envolve. 

Não se pode, por outro lado, a partir da não aplicabilidade do 

livre arbítrio As pessoas jurídicas, deixar-se envolver pela premissa e 

argumentar-se, como frequentemente ocorre, que a cuipabilidade, 

fundamentando-se na inteligência e vontade, 6 conceito que alcança 

unicamente ao homem, no direito penal. 

O mais aconselhável que se tem a fazer, é entender que, "em 

alguns setores do direito penal, seja possível o abandono da fórmula rígida, 

ljwe vontade-culpabilidade, modificando-se o conceito de culpa, sentido 

latow9'. 

Um ponto que merece discussão, produto das idéias até agora 

alinhavadas, e do qual não se pode fugir, diz respeito a vontade já reconhecida 

no momento da ação comparativamente com a atitude da pessoa juridica no 

que comporta a culpabilidade. 

" Dam&io E. de Jesus, Direito Penal, p. 453-454. 
9L paulO Roberto da Silva Passos, Crimes Econôrnicos e Responsabilidade Penal das Pessoas 
Jurídicas, p. 69. 
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"A noção de responsabilidade individual, Iasmada no livre 

arbítrio, não socorre e não pode servir de fundamento B irresponsabilidade dos 

entes coletivos. Isto porque o que se deve levar em conta é a concepção única 

desses entes, ou seja, seus elementos característicos, como o de possuir uma 

hierarquia, uma estrutura e vontade coletiva distinta que fazem deles uma 

pessoa realw9*. 

Em todas as sociedades humanas é suscetível de verificação a 

convivência de fenômenos que põem em perigo a sua conservação. O 

comportamento criminoso, enquanto violador de princípio e regras de 

organização do corpo social, constitui-se em exemplo vivo de um dos tais 

perigos. 

Atingido o grau de tolerância admitido, invoca, em seu favor, a 

atuaqão do sistema penal, que funciona, portanto, como um esquema de 

autodefesa. 

Assim sendo, em tal equação o sistema penal, "mecanismo 

regulador da autoconservação da coletividade organizada, não violenta as 

coisas admitir como seu fundamento não apenas a culpabilidade individual 

mas também a de organizaçaes menores que vivem e se desenvolvem no seio 

daquela e que podem constituir-se em fatores de 

Analisada a questão por esse ângulo pode-se argumentar que, 

"a culpa para efeitos de responsabilidade criminal, não é algo que esteja 

92 ~ ~ ~ s t ~  Ma*in de Sanctis, Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica, p. 44.  
93 paulo ~ ~ b e f l o  da Silva Passos, Crimes Econõmicos e Responsabilidade Penal das Pessoas 
Jurídi~~as. p. 72.  
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i nas leis da natureza como atributo das pessoas humanas, 

cientificamente comprovável por juizos de ex~eriência"~~. 

Na realidade, 

"os sentimentos dos homens se dissolvem no total do 

sentimento do grupo, o qual, necessariamente, é diferente dos elementos 

particulares que o compõem. É um sentimento novo que se forma, peculiar a 

uma entidade abstrata, e que, muitas vezes, está até em franca hostilidade com 

o sentimento pessoal de uma das suas células componentes. Verifica-se então 

que este último, o sentimento pessoal, capaz de provocar ações individuais no 

indivíduo desligado do grupo, desaparece e cede lugar ao outro, ao sentimento 

coletivo, que é, também, capaz de provocar ações. Porém, como ambas as 

ações, a individual e a coletiva, se executam, objetivamente, por meio do 

homem, acontece que este poderá executar akuma, pela qual não seja 

responsável individualmente, porque ela 6 o resultado de uma necessidade 

co l e t i~a"~~ .  

Diante desse pensamento, imaginar-se uma vontade, não no 

sentido como é ela aplicada ao ser humano resultante de sua existência 

natural, mas sim num âmbito sociológico, faz-se permitido; uma vez que a 

empresa tem a sua existência formada no meio social que a legitima, 

vislumbrando-se aqui, a possibilidade da pessoa jurídica possuir vontade 

distinta96. 

94 Ibid., mesma pagina. 
9S Affonso Ainos de Mello Franca, Responsabilidade criminal das pessoas juridicas, p. 5 3 .  
% Opondo-se ao reconhecimento de qualquer vontade à pessoa juridica, Luiz Vicente ~ e r n i c c h i ~ ~  
e pau[o jos& da Costa Júnior, Direito Penal na ConsIihri~ão, p. 143-144, ao exporem: " O Direito 
Penal e o setor juridiw cuja sanção sempre foi dirigida como reprovação à pessoa, por isso, a 
tendência *da vez mais acentuada de ser analisada em suas caractensticas de ser humano, A 



Neste sentido, "o ponto de partida dessa perspectiva 

dicotômica se apóia na natureza qualitativamente distinta da ação da pessoa 

jurídica que, por razóes de clareza, pode ser denominada 'ação institucional'. 

(...) Tem-se, dessa forma, um conceito de vontade distinto, que se materializa 

em uma 'aqão in~titucional"'~'. 

Nos dias atuais, o progresso avassalador que anima a 

sociedade, faz com que os juristas deparem-se com algumas situações que não 

poderão ser sanadas caso não se modifiquem OS conceitos tidos como 

intocáveis, podendo sim ser resolvidas através de uma certa flexibiliza~ão. A 

coisa mais inútil em ciência I? defender ferrenhamente teorias, porque estas, a 

rigor, não se fazem para serem defendidas, mas para questionar e serem 

questionadas. Diante das opiniaes trazidas, fortalece-se a convicção que no 

campo do Direito, principalmente O Direito Penal, já não se permite o 

estabelecimento de conceitos absolutos. 

Deve ser reiterado então, que uma nova visão da culpabilidade 

deve ser imposta, "principalmente quando se trate do direito penal secundhio, 

sobrepondo-se o pragmatismo aos preceitos ~ ~ I o s Ó ~ ~ c o s " ~ ~ .  

Nesse diapasão, e diante do quadro, sem as características 

exigíveis ao ser humano, parece ter ficado claro que se possa atribuir ao ente 

coletivo reprovação pelos crimes que voluntariamente venha a praticar, eis 

que 6 ele,, também no que tange B culpabilidade, possuidor de 

pessoa jurídica precisa ser vista com as particularidades que lhe sào próprias. A sua 
responsabilidade jurídica "&I pode decorrer como se dotada fosse de vontade". 
97 sbTgio sajomgo shecaira, Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica, p. 95. 
q8 paulo ~ ~ b ~ ~ t ~  da Silva passos, Crimes Econômicos e Respon.~abilidade Penal das pessoas 
Jurídicas, p. 74. 
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responsabilidade penal. Mais clara ficará, esta lógica, com a análise da 

possibilidade das pessoas jurídicas cometerem ilícitos penais. 

6.3. Conduta 

Dentre os elementos do crime, sob o aspecto formal, como 

supra referido, encontram-se o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. A 

conduta (ação ou omissão), por sua vez, pode ser definida na atividade 

humana voluntária e consciente, no mundo exterior, dirigida a uma finalidade. 

Diante disso, pertinente trazer o pensamento de Luis Vicente 

Cernicchiaro e Paulo José da Costa ~únior*, segundo OS quais, O direito penal 

brasileiro considera que a infração criminal (crime ou contravençâo) só pode 

ser atribuída ao homem, já que as pessoas juridicas não wmetem ilicitos 

penais. Em continuaç%o ao raciocínio apresentado, revelam, ainda, que a 

Carta Magna de 1.988 reúne os princípios do direito criminal liberal, a fim de 

preservar o direito de liberdade, afirmando que O Único destinatário daquele 

direito 6 O homem. Enfim, afirmam que "o tipo descreve conduta. 

Invariavelmente encerra o verbo, vochbulo indicativo de comportamento que, 

por sua vez, traduz vinculaç50 da vontade," 

Como salientado no final do item 5.2. retro, hh tempo repensa- 

se a dogm&tica criminal, tentando adeqd-Ia aos novos padrí5es e valores 
sociais, em que as pessoas jurídicas ganhm cada vez mais temno e assumem 

demasiada importância. 



Mesmo parte da doutrina que considera, como visto, que um 

ente coletivo não pode possuir vontade e liberdade psíquica, entendendo, 

como tais, os atributos próprios dos seres humanos, cabe ser demonsh-ado 

exatamente o contrário, ou seja, que as pessoas jurídicas possuem vontade 

como possuem as fisicas, sendo aptas a realizar, também sob a égide do 

Direito Penal, idênticos atos, ilícitos OU não. 

De pronto, imprescindlvel 6 que fique c k ~  que a priitica de 

atos delituosos por uma pessoa jurídica não se confunde com uma eventual 

participaçao criminal ou concurso de pessoas. onde vtlrios indivlduos, agindo 

de comum acordo, praticam uma mesma infração; enquanto que no agir do 

ente coletivo, a consecução do tipo penal advkm da vontade deste 

deteminado ente, e não de um único homem, não se confundindo assim, o 

desejo do gmpo com o desejo individual de apenas um de seus integrantes. 

Percebe-se então que, uma vez independente da vontade de 

cada um dos indivíduos que compõem a pessoa jddica,  torna-se possível a 

realização da infração penal pelo gmpamento. Daí porque desmerece qualquer 

confusão entre a autoria é a participação do concurso de delinquentes com a 

responsabilização criminal dos entes coletivos. 

O que pode ser dito quanto impossibilidade do ente coletivo 

como sujeito ativo de ilícitos penais, 6 que, por existirem em um número 

reduzido e não tão complexos, a realização de tipos criminais pelos 

grupamentos, e m  assim, de certa forma desconhecidos pelos princípios que 

regem o Direito Penal. Vale dizer, na atualidade, O grande poder econômico e 



financeiro conquistado pelas pessoas jurídicas, que as tomam, certamente 

com uma grande incidência, como protagonistas de priiticas ilegais, 

representando em razão disto, verdadeiro perigo iminente e permanente para 

toda a coletividade. 

Relativamente As raz6es que fazem com que a pessoa juridica 

realize delitos, mostra-se suficiente ser apontado que a sua vontade emana de 

seus órgãos de representação que são, em verdade, compostos por pessoas 

individuais, como verdadeira vontade sqerior. Conclui-se também, que o 

fato dos órgãos de representação da pessoa coletiva serem compostos por 

seres humanos, sendo que estes contribuem para a constituição da vontade 

coletiva, não impede a imputação do gmpamento. 

Então, como condição exigida para a imputação de uma pessoa 

jurídica surge que a infração criminal deve ser cometida pela vontade 

deliberada por seus órgãos'" sociais OU representantes. Tais órgãos sociais 

sendo parte constituinte da própria pessoa jurídica, ao atuarem, revelam que o 

gmpamento agiu por si mesmo. Nessa idéia, conclui-se que a qualidade de 

órgão é exigida como prova da manifestação da vontade delituosa do ente 

coletivo. 

Necesshio entretanto, que as pessoas que integram os órgáos 

estejam encarregadas de exprimir a vontade dos próprios brgãos, em atk que 

medida Ihes cabe a tomada de decis6es em nome da sociedade, impondo-se 

que a realização da conduta delituosa seja uma ação OU omissão em nome do 

gnipamento, tendo por objeto assegurar o seu funcionamento, sua organização 

100 por ór@o entende-se uma pessoa flsica wmo presidente, diretor-geral ou gerente, ou enao um 
gmpo de pessoas, wmo o wnselho de administraçáo, conselho fiscal e assembléia geral, e até uma 
outra sociedade. 
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ou seus objetivos, e em seu beneficio, político, religioso, social e econômico. 

Não importa que esse órgão não esteja devidamente formalizado. Revela-se, 

aqui, a atuação da vontade coletiva. O entendimento contrário proporcionana 

aos entes coletivos o recurso à fraude e a consagração, por conseqiiência, da 

irresponsabilidade criminal. 

Cabe ainda ser abordado, que se porventura, a decisão seja 

tomada não seguindo as estipulações contidas nas normas sociais, como por 

exemplo desrespeitando as normas sobre O quorum ou voto nas deliberaçaes, 

porém, comprovando-se a atuação em nome e no interesse do ente, haverá, 

em principio a formação da vontade coletiva, OU melhor, presumir-se-á tenha 

concorrido para a realização do ato, a vontade do gnipamento. Se assim não 

se der, a sanção penal será aplicada somente para as pessoas fisicas que 

concorreram à prática da conduta proibidaJoJ. 

Pelo até agora exposto, observa-se que as pessoas jurídicas 

possuem capacidade de conduta, O que permite ser afirmado que a vontade de 

ação ou vontade de conduta não é um fenômeno exclusivamente inerente aos 

seres humanos, mas plenamente aplicável aos entes coletivos. 

Não se diga que se estaria diante de alguma forma de 

presunção de culpabilidade, mesmo porque, além desta ser vedada pelo 

Direito Penal, trata-se, tão-só, da reprovação a uma prática de um ilícito 

penal, realizado por uma pessoa juridica a qual possui vontade e age segundo 

'O1 Mas, se a atuaçiio delituosa decorrer da ação isolada de um preposto ou de um membro de um 
órggo fmto da pura manifestaçgo individual, tendo por escopo beneficio exclusivo deste, 
n w  amtar$ a responsabilidade da pessoa jurídica, jh que não se  verifica a indispenshvel vontade 
coletiva. 
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esta; assim como ocorre com .OS indivíduos. Sem dúvida, superada está a idéia 

de que só o homem pode ser sujeito ativo da infração penal. 

Por fim, verifica-se que a responsabilidade penal da pessoa 

jurídica é puramente subjetiva, não se fundamentando a assertiva daqueles 

contrários ê referida responsabilidade, de que não se pode falar em imputação 

penal dos gmpamentos, tratando-se de responsabilidade objetiva. A 

responsabilidade assumindo o caráter subjetivo, como se observou, 

perfeitamente sustentável, considera a possibilidade de urna ação ou omissão 

praticada com consciência por uma pessoa jurídica, atuação essa, fruto da 

vontade coletiva, que visa o benefício OU interesse do gmpamento. 

Com exceção da dogmática penal, sendo realidades jurídicas, 

criminológicas, sociais e econômicas, as pessoas jurídicas d o  efetivamente 

capazes de conduta, fato não negado pelos demais ramos do direitoi0*. 

6.4. Capacidade 

Capacidade penal é o conjunto das condições exigidas para que 

um sujeito possa tomar-se titular de direitos ou obrigações no campo do 

Direito Penal. A incapacidade penal ocorre nos casos em que não há a 

qualidade de pessoa humana viva e quando a lei penal não se aplique a 

deteminada classe de pessoas. OS entes inanimados e os animais não 

possuem capacidade penal. 

'02 pausto pau ti^ de Sandis, Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica, p. 79-90. 



Como asseverado por parte da doutrina, fora do homem, não se 

concebe crime, uma vez que só O homem possui a faculdade de querer, e 

como as pessoas jurídicas só podem praticar atos através de seus 

representantes, para sustentar sua capacidade penal, dever-se-ia reconhecer 

consciência e vontade com referência ao ente representado. Contudo, j B  restou 

comprovado O inverso, e como bem conclui Damhsio E. de Jesus, é invencível 

a tendência pelo reconhecimento da incriminação da pessoa jurídica "como 

mais uma forma de reprimir a   ri mina lida de"'^^. 

Realmente, quanto h capacidade penal da pessoa jurídica, 

situada esta, "segundo a teoria dominante, no mesmo plano jurídico que a 

pessoa física, natural que sua capacidade seja equivalente a dessa ú~t ima" '~ .  

Neste ponto cabe até trazer a lição sempre atual do civilista 

Orlando Gomes, para quem, "atribuída personalidade ao gmpo para que possa 

exercer a atividade jurídica como uma unidade, tal como se fosse uma pessoa 

natural, implica isso em conferir-lhe da mesma fonna que A pessoa natural, 

capacidade jurídica, ou seja, condição para ser titular de direitos subjetivos e 

deveres jurídicos, ou de outra forma, a idoneidade para ser sujeito de relações 
,3105 jurídicas . 

A capacidade jurídica, conforme sabido, emprega-se em dois 

sentidos: capacidade de direito ou de gozo e capacidade de fato ou de 

exercício. 

ln' Direito Penal, p. 167-1 68. 
I W  paulo ~ ~ b ~ * ~  da Silva Passos, Crimes Econôrnicos e Responsabilidade Peno1 das Pessoas 

Jurídicas, p. 53 .  
105 Introdução ao Direito Civil, p. 382. 



Referindo-se a'elas Orlando Gomes anota que "a capacidade de 

direito confunde-se, hoje, com a personalidade, porque toda pessoa é capaz de 

ter direitos. Ninguém pode ser totalmente privado dessa espécie de 

capacidade, não obstante, admitem-se restrições de caráter especial. Há 

pessoas que são privadas do gozo de certos direitos. A capacidade de fato 

condiciona-se à capacidade de direito. Não se pode exercer um direito sem ser 

capaz de adquiri-lo. Uma razão se concebe, portanto, sem a outra. Mas a 

recíproca não é verdadeira. Pode-se ter capacidade de direito sem capacidade 

de fato; adquirir o direito e não poder exercê-lo por si ..."IM. 

Lançou-se a idéia que a pessoa jurídica tem capacidade no 

mesmo patamar que a pessoa física. Mas, quanto a capacidade de exercício, 

teria a pessoa jurídica vontade própria, a ponto de exercer por si seus 

direitos? 

Além das respostas encontradas nos itens anteriores, 

importante afirmar, corroborando com a ideia da vontade própria da pessoa 

jurídica, através de texto longo, mas que tem O seu valor, que a questão está 

lintimamente relacionada com a S O ~ U Ç ~ O  de dois outros 

problemas de regime das pessoas colectivas: O problema da natureza do verso 

de ligagão entre a pessoa colectiva e OS seus órgãos, OU as pessoas singulares 

que como tal actuam; e o problema da responsabilidade das pessoas 

colectivas. Com efeito, se entendemos que O nexo que une a pessoa colectiva 

aqueles que por ela actuam 6 um nexo de representação legal ou necess&ia, 

teremos de concluir que a pessoa colectiva em si 6 urna entidade que não pode 

agir pessoalmente, s6 através de representantes, e portanto é incapaz. Mas 

'" lbid., p. 180. 
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pode entender-se que os Órgãos não são representantes da pessoa colectiva, 

fazem parte dela, tal como a boca e 0s braços não representam o ser humano, 

pessoa singular, mas são o ser humano. Então concebemos a ligação entre 

órgãos da pessoa colectiva e esta como um nexo de organicidade ou de 
9,107 integração . 

Demonstrado exaustivamente que a vontade da pessoa coletiva 

que anima o órgão que a representa, e nasce de seu corpo legal e nele 6 

reconhecida, contribui para a plena capacidade de exercício da pessoa 

jurídica, a qual, colocada no campo do Direito Civil, 6 responsabilizada 

civilmente por seus atos. 

A partir daí, não se pode vislumbrar outra solução a ser dada 

que o não reconhecimento da capacidade da pessoa jurídica também no 

âmbito penal, não se tratando de mero uso da analogia, para, com base em 

conceitos que aproveitam só ao direito privado, impor-se elasticidade ao 

Direito Penal. O conceito de pessoa jun'dica solidificou-se nos corpos de leis, 

abrigou-se no interior das mais diversas legislações, valendo então, para o 

direito como um todo, aproveitando a todos 0s ramos do ~ i r e i t o ' ~ .  

Assim é: que, ao valer-se das elaborações de direito privado, 

longe de alargar o campo penal, cuida o jurista de adaptar a pessoa jurídica 

'O' jogo de Castro Mendes, Teoria Geral do Direito Civil. Lisboa: Ed. AAFDL, 1.978, vol. 1, p, 
223.224. aDud Paulo Roberto da Silva Passos, Crimes Econômicos e Responsabilidade pena/ da8 
~essoas>u>idicas, p. 54. 
'O8 -os pressupostos da responsabilidade das pessoas juridicas no âmbito do direito penal ngo sfio 
substancialmente distintos daqueles do direito civil Ou Outros ramos do direito publico. Quem pode 
contratar iam& pode, por outro lado firmar contratos fraudulentos Ou nHo cumpri-los". Por Von 
Lisa. Tratado de Derecho Penal. Madri: [s.e.I, 1.916, Tomo 11, p. 287, apud Paulo Robeno da 
Silva Passos, Op. Cit., P. 64. 



possível autora de tantos atos de desvalor, à realidade de hoje, sempre se 

tendo em conta a proteção do bem jurídico supra-individual. 

6.5. Causalidade 

Outro elemento do fato típico, é O nexo de causalidade entre o 

comportamento humano e a modificação do mundo exterior, ou seja, o 

resultado produzido. Desta maneira, como diz Damásio de Jesus, procura-se 

estabelecer quando o resultado é imputável ao sujeito, sem atinêncía 

ilicitude do fato ou a reprovação social que ele mereça (culpabilidade). 

Somente após apreciar a existência do fato típico, no qual se inclui o nexo 

causal entre a conduta e o evento, é que fará juízos de valor sobre a ilicitude e 

a culpabilidadelo9. 

Muitas vezes o resultado é de difícil quantifícação, o que torna 

problemática a aferição da causalidade. Dai porque o direito penal moderno 

vem estabelecendo que a constatação de condutas ocorre em momento 

distinto da efetiva lesão ao bem jurídico. Nesse pmso, enfatiza a dificuldade 

da demonstração da constatação do nexo causal, O que acarreta problemas de 

prova da existência de um resultado independente da conduta. 

Necessário, assim, para a caracterização de um delito, que se 

estabeleça O critério da teoria da equivalência d a  condiçks, segundo a qual 

todas as circunstâncias condicionantes de um fato devem ser consideradas 

como causas. 

- -. 
109 Direito Penal, p. 249. 



Tal teoria é bem delimitada pelo Código Penal que, ''ao 

resolver a questão do nexo de causalidade, adotou a teoria da conditio sine 

qua non ou da equivalência dos antecedentes causais. Reza o artigo 13, capw, 

2" parte, que é considerada causa a ação ou omissão sem a qual o resultado 

não teria ocomdo. (...) Atribui relevância causal a todos os antecedentes do 

resultado, considerando que nenhum elemento, de que depende a sua 
>,I 10 produção, pode ser excluído da linha de desdobramento causal . 

Assim sendo, as reformas de alguns sistemas penais, na esteira 

da tendência de dar eficácia ao direito criminal, vem estabelecendo delitos de 

perigo e bens jurídicos novos, de caráter difbso, embora os ofendidos não 

sejam perfeitamente caracterizáveis. A causa deve ser, portanto, bastante e 

suficiente, segundo as leis naturais, h produção de um resultado ou potencial 

realização do evento. 

Não comporta este trabalho considerações precisas sobre o 

conceito de causa, mas, deve-se ter em conta que nesta parte o critério 

adotado para a ligação da conduta OU do resultado não muda quando se 

considera um sujeito ativo uma pessoa juridica. 

Como foi dito anteriormente, os entes coíetivos agem por meio 

de seus órgãos ou representantes. Quando estes praticam a i nhção  penal, por 

ação ou omissão, deve-se, da mesma forma que se procede com relação às 

pessoas físicas, indagar-se, mentalmente, se a ação, ou a omissão, acarretou o 

resultado, ainda que potencial, violando, assim, o bem jurídico tutelado. Em 

110 Ibid., p. 249-250. 
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caso de resposta afirmativa, conclui-se que houve o indispenshvel nexo de 

causalidade, e, portanto, vislumbra-se a ocorrência do tipo penal. 

A questão toma vulto quando se observa a existência de 

resultados que não podem ser materializados, convertendo-se em conceito 

cada vez mais normativo e abstrato, como, no objeto desse trabalho, uma 

lesão ao meio ambiente. Muitas vezes, O que se observa 6 uma situação 

concreta da ocorrência de perigo, sendo a simples idoneidade de produçgo de 

uma lesão, um resultado abstrato, fnito de um processo de valorização 

jurídica. 

Nesse caso, será dificil a prova da existência de um nexo 

causal entre ação e resultado. O nexo causal, praticamente inexistente, seri 

convertido em critério de probabilidade, fundamentado no que estabelecem as 

ciências naturais. 

Deve-se observar que O resultado típico nos crimes de perigo 

materializar-se-6 apenas com a criação de um risco grave de violação ao bem 

tutelado, de molde que ficam excluídas as meras condutas perigosas que não 

oferecem qualquer relevância ao direito penal. 

Tais dif culdades de vaioração de conduta persistem também 

nas a ç k s  ou omissões das pessoas físicas, a razão pela qual o estabelecimento 

da responsabilidade criminal das pessoas jurídicas não as agravar& jA que em 

nada alterará a questão do nexo de causalidade nos crimes em que o resultado 

constitui a criação de um perigo. 



Importante, assim, passar-se à análise do conceito de resultado, 

mormente quando se constata o fenômeno atual de alargar o rol de tipos de 

perigo, com ênfase nos crimes de perigo abstrato'". 

6.6. Resultado 

Resultado é a modificação do mundo exterior provocada pela 

conduta. É o efeito natural da conduta no mundo exterior, penalmente 

relevante. É certo que a pr6pria conduta já constitui modificação do mundo 

exterior. Todavia, o resultado é a transformação operada por ela, é o seu 

efeito, dela se di~tin~uindo"~.  

Para os partidários da teoria do resultado jurídico, todo crime 

possui resultado, mesmo os de mera conduta, havendo nestes uma 

coincidência temporal e espacial entre a ação e o evento. Como traz Damási0 

E de Jesus, "entre nós, tendo em vista Os  antigos arts. 11 e 15 do CP de 1940 e 

13 e 18 atuais, parece que não há cnme sem resultado. (...) Os delitos sem 

resultado não se confundem com 0s de perigo, em que, além do 

comportamento, exige o tipo a produção do resultado, consistente no perigo, 

que é uma alteração do mundo externo causada OU não impedida pelo 

~om~ortamento""~. 

'I' Fausto Martin de Sanctis, ~es~onsabilidade Penal da Pessoa Juridica, p. 92-94. 
' I 2  NO caso da lesgo corporal, temos a conduta (ação de desferir socos, p. ex.) e a modificaçáo do 
mundo exterior (lesHo da vitima), que constitui o resultado. 
113 Direito Penal, p. 245-246. 
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O direito penal moderno ressalta a importância do aspecto de 

prevenção das normas repressoras, não mais sendo um critério secun&io 

como era encarado pelo direito criminal clássico. Entretanto, isto não tem 

significado o estabelecimento de uma política de descriminalização, mas a 

ampliagão ou mesmo a criação de novos tipos, mormente no que toca ao meio 

ambiente, as substâncias entorpecentes, à criminalidade organizada e aos 

delitos que protegem o sistema fmanceiro e a economia. 

Diante das dificuldades de prova do nexo causal entre a 

conduta e o resultado perigoso, caberá ao legislador estabelecer a 

probabilidade da lesão que decorre da realização de um tipo de perigo 

abstrato. Neste, o que se observa não é a definição do perigo, mas a de uma 

aqão perigosa que se consuma com a própria realização desta, já que dentro 

dela está ínsita a noção de perigo. 

A nota distintiva dos crimes de perigo é precisamente a 

ausência de um resultado material de lesão a um bem jun'dico; busca-se, 

então, instmmentalizar o direito penal com meios que tomem possível a 

repressão de novos delitos, inclusive os chamados de p&go, t a m h  

cometidos pelas pessoas jurídicas, tendo em vista a facilidade que a sua 

complexidade e estrutura fomecem. 

Com o estabelecimento de crimes de perigo abstrato, a política 

criminal pode efetivar-se mais eficazmente, já que OS obstáculos da apuração 

dos tipos impedem que se responsabilizem seus autores. A par disto, 

a incriminago da pessoa jurídica permite a solução ideal dos conflitos 

sociais. É a flexjbiliza9ão de um direito que pouco tem contribuído para uma 
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perfeita adequação das perturbações da comunidade. Assim, se se deseja tratar 

com eficácia a repressão de infraçaes amplas, não se pode limitar a 

intervenção do direito penal a critérios de caráter pessoal, já que até agora 

tanto as pessoas fisicas quanto lis pessoas jurídicas se valem do fato da grande 

dificuldade de comprovação dos crimes materiais para a sua atuação 

irresponsável. 

Com relação aos entes coletivos, não se pode esquecer que o 

poder econômico tem permitido que fiquem a margem das normas legais, pelo 

estabelecimento de princípios defasados, não sendo jamais intimidados com a 

punição de um preposto ou de um eventual responsável. 

NO que tange lis pessoas jurídicas, toma-se imperioso seu 

enquadramento nesses tipos, como sujeitos ativos dos delitos que atentam 

contra bens jurídicos coletivos, como o meio ambiente, consumidores, em 

economia, sistema financeiro nacional etc., visando dar maior eficácia ao 

direito criminal. 

Conclui-se, assim, que não se modificam os conceitos e regras 

da dogmática tradicional na questão do resultado em face das pessoas 

jurídicas, já que os problemas de sua aferição são exatarnente os mesmos 

verificados nas pessoas físicas. O que O direito penal moderno tem buscado, a 

par da respOnsabilização criminal dos entes coletivos, é O alargamento do 1-01 

dos delitos de perigo abstrato, pois o cometimento de determinados crimes, 

quer pelos indivíduos, quer pelos gnipamentos, não tem sido objeto de 



comprovação, pelo fato de se exigir a dificil prova da criação de um perigo ou 

de um dano efetivo'I4. 

6.7. Nova Espécie de Responsabilização Penal 

Pelo exposto neste capítulo, chega-se a dedução que a lei, ao 

recepcionar a responsabilidade penal da pessoa jurídica em determinados 

casos, obriga o Direito Penal a adequar-se a nova realidade. 

Estar-se-ia diante de nova espécie de responsabiliza@o penal 

e, portanto, de outro Direito Penal, logicamente distinto do atual. "Num, o 

ponto central é o homem; no outro, tudo gravita em tomo da pessoa jurídica. 

Um realça o ser humano. O outro se preocupa apenas com o dano ou perigo 

de sua o~orrência""~. 

Valioso se mostra, neste ponto, mencionar as palavras de 

Manoel Pedra Pimentel, que, ao citar Gérson Pereira dos Santos, diz que o 

dissídio entre a responsabilidade para a pessoa moral ou jurídica e os 

conceitos imperiosos de culpa e culpabilidade, dentre outros, não é 

insuperável, concluindo na afirmação de que "as grandes construções da 

dogmática penal não surgiram tão-só para ser cultivadas pelos estudiosos e 

profissionais da especialidade (...) Só a vida, no curso irreversível do tempo, 

'I4 ~~~~t~ ~ ~ ~ t j ~  de Sanctis, ~esponsabilidade Penal da Pessoa Jurídica, p. 94-97. 

~~i~ "icente cemicchim e Paulo José da Costa Junior, Direito Penal na Consiihri~õo, p. 165, 
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com suas contingências e surpresas, há de ser a força propulsora e renovadom 

de uma ciência cujas matrizes são informadas pela realidade ~ocial""~. 

A imunidade atual das pessoas morais é tanto mais chocante 

quanto elas estão frequentemente, pela amplitude dos meios de que dispaem, 

na origem de atentados graves ri saúde pública, ao ambiente, ri ordem 

econômica ou legislação social. A decisão que está na origem do crime 6 

tomada pelos pr6prios órgãos sociais, que determinam a política industrial, 

comercial ou social da empresa. 

Acrescente-se que, "enquanto todos 0s demais ramos do direito 

consideram o elemento vontade das pessoas jurídicas como sendo capazes de 

Ihes atribuir determinadas responsabilidades, até objetivas, a dogm&tica 

criminal continua alicerçada em preceitos defasados"' 17. 

Se não há, portanto, a possibilidade de aplicação da 

responsabilidade penal clássica às pessoas jurídicas algo deve ser feito em 

resposta às inquietudes generalizadas, visando as empresas que a t u m  

ilicitamente e que, por isso, não podem nem devem ver transcorrer suas vidas 

como se nada houvesse acontecido. 

~ ~ n õ z  Conde reconhece que O atual Direito Penal dispõe de 

um arsenal de meios específicos de reação e controle jun'dico-pnal das 

pessoas jurídicas. Sendo assim, não há por que se darmar tanto, "nem rasgar 

as próprias vestes" quando se fala de responsabilidade das pessoas jurídicas: 

116 Responsabilidade Penal das Pessoas Jurídicas, in: ReperSno IOB de Jurisprudência, p. 230- 
232. 
I'' ~~~~t~ de sanctis, ~ ~ ~ ~ ~ s a b i l i d a d e  Penal da Pessoa Jurídica, p. 82. 
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basta simplesmente ter consciência de que unicamente se deve escolher a via 

adequada para evitar os abusos que possam ser realizadosJJ8, 

Certamente, o Direito Penal não pode vilipendiar ou deturpar, 

a nenhum título e sob qualquer pretexto, as conquistas hist6ricas já 

consolidadas, entretanto, deve nutrir-se dos próprios valores e aspirações da 

sociedade atual, pautada por um dinamismo diverso daquele de outrora. O 

Direito Penal fundamentado na culpabilidade não é um instrumento eficiente 

para combater a moderna criminalidade, principalmente, a delinquência 

econômica e os crimes contra o meio ambiente. 

Para outros, parece que a criação de um Direito Penal paralelo, 

não violador dos pressupostos básicos do Direito Penal tradicional, que seria 

um meio temo entre Direito Penal e Direito Administrativo, que não 

aplicasse as pesadas sanções penais, mas que fosse eficaz e pudesse ter, ao 

mesmo tempo, garantias menores que as do Direito Penal tradicional, para 

combater a criminalidade ambiental, agrada inclusive aos opositores da 

responsabilização penal da pessoa jurídica, tendo em vista que não se estaria 

violando, os princípios da culpabilidade e da responsabilidade 

subjetivaIJ9. 

Nota-se, pois, que não pode persistir no sistema jun'dico penal 

essa desigualdade. A pessoa jurídica que possui vontade delituosa encontra 

maior facilidade de cometimento de graves crimes, e, habitualmente, usa da 

118 Teoria Geral do Delito, p. 127. 
" 9  cezar ~~b~~~~ ~ i t ~ ~ ~ ~ ~ r f  ~ ~ ~ ~ o n s a b i l i d a d e  Penal da Pessoa Juridica a Luz da ConstituiFdo 
Federal, in: Boletim do IBCCrim, no 65, P. 07. 
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fraude para desvirtuar o verdadeiro sentido da lei, restando impune. Por outro 

lado, uma pessoa individual com vontade criminosa, fraca econbmica e 

politicamente, e bem menos estruturada na defesa contra atos ilegais, acaba, 

sozinha, por receber a repressão de natureza penal'20. 

12' Fausto Marti" de Sanctis, ~es~onsobilidade Penaldo Pessoa Jwidica, p. 84. 



7. 

RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS PELOS 

CRIMES AMBIENTAIS 

"Todos t6m direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

do povo e essencial B sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defend6-10 e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações"'*'. 

7.1. Orientaq?io Mundial 

Um movimento interna cio na^'^^ para a responsabilização das 

pessoas jurídicas vem marcando a história recente da responsabilidade penal 

coletiva. Nos principais congressos internacionais realizados no século 

passado, discutiu-se o assunto sob várias égides (cnminalidade econômica, 

ecológica, crimes contra o consumidor, etc.), quase sempre concluindo pela 

admissão da imposição de penas aos entes coletivos. 

O xv Congresso Internacional de Direito Penal, realizado no 

Rio de Janeiro, em 1.994, preambularmente, deixou consignadas algumas 

advertências essenciais: 

121 Artigo 225, ~aput,  da Constituição do Brasil. 
12* Vladimir parsos de Freitas e Gilberto Passos de Freitas SSeveram que "os chamados crimes 

~ ~ - ~..- 

ecológicos ou contra o ambiente concentram aten@es dos especialistas como um dos fatos 
Suscetiveis de motivar a atuação de uma justiça penal unh'e~al" (Crimes Con&a a Nafurera, pp. 



u considerando.^^ riscos crescentes para as gerações presentes 

e futuras, sua saúde e o meio ambiente do qual elas são parte, representados 

pelas atividades industriais e similares; 

Considerando a preocupação mundial com a degradação do 

meio ambiente causada, inter alia, pelos delitos cometidos contra o meio 

ambiente, em infrações das leis nacionais e intemacionais; 

Considerando os recentes avanços no sentido do 

reconhecimento de delitos contra O meio ambiente nos códigos penais 

nacionais e nas leis de proteção ambiental, bem como nas convenções, 

recomendações e resoluções internacionais; 

Considerando a Resolução 77(28) do Conselho Europeu sobre 

a Contribuição do Direito Penal a Proteção do Meio Ambiente, a 

Recomendação 88 (18) sobre a Responsabilidade das Empresas pelos Delitos, 

a Resolução no 1 dos Ministros da Justiça Europeus adotada em sua 

Conferência em 1990 e o trabalho em curso do Conselho Europeu no sentido 

do desenvolvimento de uma Convenção Europdia sobre a proteção do meio 

ambiente através do direito penal; 

Considerando a Resolução no 45/121, de 1990, da Assembléia 

Geral das Naqões Unidas que referendou a Resolução sobre a proteção do 

meio ambiente através do direito penal submetida pelo Oitavo Congresso da 

ONU sobre Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente; (...). 

considerando a desejabilidade do estabelecimento de sançdes 

adequadas para os delitos graves contra o meio ambiente e Para reparação do 

dano a ele causado"123. 

'23  li^^^ contra o ~~i~ Ambiente - Aplicoç80 da Parte Geral, in Revista Brasileira de ciências 
criminais do ~ ~ ~ t i t ~ t ~  Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCnm), no 8, p. 127. 
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Dessas questões destacadas preliminarmente, resultaram as 

seguintes recomendações concementes à responsabilidade criminal das 

empresas pelos delitos contra o meio ambiente, a saber: "I .  A conduta que 

suscita a imposição de sanções penais pode proceder de entidades jurídicas e 

públicas, bem como de pessoas fisicas. 2. OS sistemas penais nacionais 

devem, sempre que possível no âmbito de sua respectiva constituição ou lei 

básica, prever uma série de sançí3es penais e de outras medidas adaptadas &, 

entidades jurídicas e públicas. (...). 4. Não obstante a exigência usual de 

responsabilidade pessoal por infrações delituosas, a persecução de entidades 

jurídicas privadas por delitos contra o meio ambiente deve ser possível, ainda 

que a responsabilidade pelo crime de que se trate não possa ser diretamente 

imputada a um elemento humano dessa entidade. 5. Onde uma entidade 

jurídica privada for responsiivel por sério dano ao meio ambiente, deveria ser 

possível a persecução dessa entidade por crimes contra o meio ambiente, 

mesmo que o dano resulte de um ato individual ou de omissão, ou 

ainda de atas cumulativos e/ou de omissões cometidos ao longo do tempo"'24. 

Além das recomendações acima descritas, todas elas no 

sentido de impor-se as reações de Direito Penal as empresas, pela pratica de 

crimes contra o meio ambiente, constata-se que o movimento internacional 

para responsabilização dos entes coletivos está se difundindo em esferas 

diversas, como, por exemplo, no âmbito da criminalidade econômica e nos 

crimes contra o consumidor. 

O exame de algumas legisiqões, 0 que se f d  no próximo 

capítulo, "revela uma admissão da responsabilidade criminal da pessoa 

I24 Ibid., mesma págiia. 



jurídica há tempos. Sem rigor doutrinário, 6s vezes incoerentemente com 0s 

princípios, mas com o irresistivel apelo pratico do direito positivo, que 

fiequentemente traduz as necessidades de regulação social com muito maior 

acuidade e e~~ontaneidade" '~~.  

Pode-se, atualmente, enquadrar a responsabilização d a  

pessoas jurídicas em três sistemas que imperam no mundo. Um, pelo qual se 

reconhece plenamente a responsabilidade penal do ente coletivo, aplicado 

basicamente pelos países da Common Lw, mas que hoje recebe adeptos da 

Civil Law. O segundo sistema, adotado pela maioria dos países da E ~ p a  

Continental, refuta frontalmente tal responsabilidade. E, um terceiro 

posicionamento, intennedi&io, hoje dominante na Alemanha, onde as sançaes 

são impostas & pessoas jurídicas pela via do chamado direito penal 

admini~trativo'~~. 

Nota-se que, apesar de o homem preocupar-se com o assunto 

desde os primórdios da civilização, na verdade a questão vem atingindo 

interesse maior em tempos mais recentes, mostrando-se necesshia para a 

sobrevivência da raça humana. 

Válido ainda destacar, como os países vêm se orientando no 

tocante à legislação penal ambiental, basicamente de três formas distintas: 

a) introdução dos tipos penais no código penal, cuja 
. r  - 

vantagem em se assim proceder é a de que a condutas ilicitas tomam-se mais 

conhecidas e estudadas; porkm, tem por desvantagem a complexa e lenta 

125 Walter claudius Rothenburg, A Pessoa Jurídica Criminosa, p. 87. 
'" SSeTgio Salomgo Shecaira, Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica, p. 42-47. 



revogação de um artigo em face das dinâmicas e necessbias mudanças para 

proteção do meio ambiente; 

b) legislação dispersa em vários textos legais, opção 

brasileira, anteriormente adotada, apresentando como inconveniente a 

dificuldade em se conhecer e aplicar as sanções para os crimes ambientais; 

c) edição de uma lei específica para tais delitos, atual opção 

brasileira, cuja utilidade 6 figurar, pelo menos, como uma lei fundamental 

dispondo sobre todos os tipos penais'27. 

7.2. O Direito Brasileiro - Enfoque legislativo 

O Direito Penal das Ordenaçaes trazido ao Brasil pelos 

portugueses, não regulamentava a responsabilidade criminal das pessoas 

jurídicas, apesar de comum a aplicação de sanções a elas, como era aos 

indivíduos. 

"Mesmo com a objeção existente no art. 179, inc, XX, de 

nossa primeira Constituição, o Código Criminal do Império de 1831, em seu 

art. 80, e o Código Penal de 1890, no parágrafo Único'28 do art. 103, 

mencionaram a responsabilidade corporativa." 

Na realidade, esse dispositivo legal contraria eontalrnente o 

artigo 25 do Código de 1.890, que afirma ser a responsabilidade penal 

exclusivamente pessoaI, acarretando na conclusão de que a menção feita à 

12' vladimir passos de Freitas e Gilberto Passos de Freim, Crimes Conlro a Natureza, p. 26. 
'2s -se este ,-time for cometido por corpomção, será esta dissolvida; e, caso os seus membros se 
tornem a reunir debaixo da mesma, ou inversa denominação, Com o mesmo ou diverso regime: 
Pena - aos chefes, de prisão celular por um a seis anos; aos outros membros, por seis meses a um 
ano". 
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responsabilidade penal das .corporações decorre, não da adoção de ta] 

princípio pelo texto legal, mas sim da má redação dada ao dispositivo 

~itado"~.  

Pode-se conciuir, assim, que até 1.988 a responsabilidade 

penal das pessoas jurídicas não fez parte do Direito Brasileiro. 

Relativamente as leis especiais, embora em vigor o princípio 

societas delinquere non ptest, alguns diplomas, por vício de técnica, 

estariam, aparentemente, se opondo ao princípio da responsabilidade em face 

da culpa. Neste mister, podem ser elencados: 

p Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1.964, ao declarar em 

seu artigo 44, 5 7": "Quaisquer pessoas físicas OU jurídicas que atuem como 

instituição financeira, sem estar devidamente autorizadas pelo Banco Central 

da República do Brasil, ficam sujeitas A muita referida neste artigo e detenção 

de 1 (um) a 2 (dois) anos, ficando a esta Sujeitos, quando pessoa jurídica, seus 

diretores e administradores"; 

9 Lei no 4.728, de 14 de julho de 1.965, dispondo no artigo 

73, $ 20, que "a violação de qualquer dos dispositivos constituir6 crime de 

ação púbiica, punido com pena de 1 (um) a 3 (três) anos de detenção, recaindo 

a responsabilidade, quando se tratar de pessoa jur'dica, em todos os seus 

diretores"; 

9 Lei no 8.884, de 11 de junho de 1.994, que dispõe sobre a 

prevenção e a repressãa~ às infrações contra a ordem econômica, ao fixar, nos 

*igos 23 a 27, penas &, pessoas fisicas e jurídicas em face do cometimento 

de qualquer infração prevista nos artigos 20 e 21, não esclarecendo a natureza 

129 jOSé ~ ~ ~ , . j ~ ~ ~  piemgeli (word.), códigos Penais do Brasil: Evoluçdo Histórica, pp. 279-280. 
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jurídica desta penas, permitindo-se deduzir com caráter meramente 

administrativo. 

Essas leis, excetuada a última que 6 posterior A Constituição de 

1.988, e sem prejuízo de outras também em vigor, como a Lei no 6.435, de 15 

de julho de 1.977, por mero vício de técnica, é que mencionam a 

responsabilidade coletiva. Na realidade, salvo 0 permissivo constitucional 

contido no artigo 225, 5 3; para crimes contra o meio ambiente, de foma 

bastante explícita como se verá, e o constante no artigo 173, 9 5O, de forma 

menos evidente, não há que se falar, no Direito Positivado Brasileiro, em 

responsabilidade penal de pessoas jurídicasi3'. 

Unicamente em 1.998, fulcrado no dispositivo constitucional, 

particularmente aquele que, ao menos por enquanto"', responsabiliza 

claramente as pessoas jurídicas no que tange a prática de crimes contra o meio 

ambiente, o legislador pátrio aprovou o texto da nova Lei Ambienta1 - Lei no 

9.605/98. 

7.3. A ConstituiçHo Federal de 1988 

Somente com a promulgação da Constituição de 1.988, previu- 

se a responsabilidade penal da pessoa jurídica, especificamente em duas 

oportunidades: 

-- 
110 Sergio salomgo Shecaira, ~esponuubtfidudr ~'CIIUI du ."L~.~<.V~O .hrriJlr,u. p. 39-40, 

"I scr6 a~orda<la CapihiIos 8 a 10, a pmblemhtica resultante da concessão ès pessoas jurídica, 
da condiv&, de ser sujeito ativo em irimon ambiontais. 
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"A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos 

dirigentes da pessoa jurídica, estabelecera 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" (artigo 

173, g 5"). 

"AS condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 

ambiente sujeitarão os infiatores, pessoas fisicas OU jun'dicas, a sançaes 

penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 

causados" (artigo 225 ,s  33. 

Vê-se que a Constituição Federal, excepcionando a regra geral 

da responsabilidade penal das pessoas fisicas, consagrou a imputabilidade 

penal das pessoas jurídicas na esfera das lesões ao meio ambiente e nos 

crimes contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. 

A discussão sobre a responsabilização penal coletiva sempre 

esteve em voga na doutrina brasileira, e ainda hoje, eminentes juristas se 

opõem a essa possibilidade, muito embora a Constituiçgo, como exposto 

acima, a tenha estabelecido expressamente e a maioria dos constitucionalistas, 

também, a reconheça. 

Assim é, que Manoel Gonçalves Ferreira Filho afirma que o 

texto constitucionaI visa uma responsabilidade criminal, permitindo que a lei 

puna a pessoa juridica, com penas compativeis com sua natureza, sempre que 

tenha sido 'autora7 de atos contra a ordem econômica e financeira e contra a 
132 economia popular . 

I'' Comentár;os 4 Constiruiqao Brasileiro de 1988, v. 4, p. 2 13. 



Celso Ribeiro Bastos ressalta que a vontade do Texto 

Constitucional é incontroversa no sentido da responsabilização penal das 

pessoas jm'dicas, apesar de discordar da sua eficácia, ao trazer: 

"No que toca, contudo, a felicidade da opção feita, ja aqui a 

matéria se nos afigura controvertida. Mostra-se mais eficaz o princípio da 

responsabilidade civil, desde que essa seja efetivamente implementada com a 

imposição de multar e apresente indenizações proporcionais 8s forças 

econômicas da própria pessoa jurídica causadora do agravo. A deficiência 

maior parece residir na não-aplicação de sanções, ainda que de natureza 

meramente administrativa ou civil. E é óbvio que o mero alargamento da 

responsabilidade para compreender tambkm a penal não leva por si só a uma 

maior operatividade do comando"133. 

O cometo a afirmar-se é que o constituinte, ao fazer a previsão 

no texto constitucional, não teve intenção de excluir qualquer espdcie de 

pessoa, tomando puníveis tanto as pessoas Bsicas quanto as juridica, embora, 

no entender de Ives Gandra Martins, "estas pecuniariamente, e seus diretores, 

se tipificada a infiação, 

Tambkm 6 o entendimento de Pinto Ferreira, que a 

Constituição de 1.988, contornou o tradicional princípio societas deliquere 

nonpotest, para aprovar a imposição penai i% pessoas ~ 0 l e t i v a ~ ' ~ ~ .  

1.73 
Comentários ò Constihricão do Brasil, v. 07, p.104-105. 

134 
Comenkirios à Constihri~io do Brasil, v. 08, p. 925. 

135 Cornetttúrio~ 2 Constituição Brasileira, V .  6 ,  P. 3 18. 



Não restringindo aos comentários dos constitucionalistas, 

vários penalistas tambkm pactuam com esse entendimento. 

Gilberto Passos de Freitas, ao discorrer sobre o $ 3" do artigo 

225 da Constituição Federal, assevera que 

"diante deste dispositivo, tem-se que não h6 mais o que se 

discutir a respeito da viabilidade de tal responsabilização. No dizer da 

professora Ivete Senise Ferreira: 'Designando como inhtores ecológicos as 

pessoas físicas ou jurídicas o legislador, ... abriu caminho para um novo 

posicionamento do Direito Penal no f u t ~ r ~  com a abolição do princípio ora 

vigente segundo o qual societas delinquere non potest'. Realmente, como é 

sabido, a Constitui@o não possui palavras ociosas ou inúteis. Já afirmava Rui 

Barbosa que: 'Não h&, numa Constituição, cláusulas, a que se deve atribuir 

meramente o valor moral, de conselhos, avisos OU lições. Todas têm força 

imperativa de regnis, ditadas pela soberania nacional ou popular aos seus 
órgãOS717 136 

~ o g o ,  a Carta Magna admitiu a possibilidade dos entes 

coletivos serem penalmente responsabilizados, "ao usar a preposição 'e' entre 

as palavras penais e administrativas, desejou penalizar as pessoas jurídicas 

cumulativamente, e não a~ternativamente""~. 

poder-se-ia até argumentat que alguns reparos deveriam ser 

feitos $ redação do dispositivo constitucional vigente, contudo, parece ser 

inegável a responsabilizaçã~ penal de empresas e sociedades, demonstrado 

n6 A ~~~~l~ penal do meiodmbiente, in Antonio Herman V. Benjamin (coord.), Dano Arnbien,o[: 
Prevenção, reparação e repressão, P. 19. 
'37 vladirnir passos de Freitas e Gilberto Passos de Freitas, Crimes Contra a Natureza, p. 63, 
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que a Constituição expressamente a f m a  que as condutas lesivas ao meio 

ambiente podem sujeitar os seus infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 

sanções penais. 

Deve-se destacar, ainda, que um gmpo de doutrinadores, 

dentre eles José Cretella Júnior, é partidário do entendimento de que "a 

Constituição de 1988, em momento akwn, aceita o principio da 

responsabilidade penal da pessoa juridica", isso porque O adágio societas 

delinquere nonpotest continua aplicável nos dias de hoje. 

Segundo esse jurista, o artigo 225, 5 3" da Constituição 

colocou, "de um lado, a pessoa fisica, a quem se aplica o termo conduta, de 

outro lado, a pessoa jurídica, a qual se aplica O vocábulo atividade, 

corninando, aos atos lesivos das primeiras, sanções penais, e, as atividades 

das segundas, sanções administrativas e econhicas, independentemente da 
,, 138 

obrigação de reparação dos danos causados . 

podm, 15 demonstrável que 0s V O C ~ ~ U ~ O S  conduta e atividade 

foram empregados como sinônimos, levando a conclusão de que as pessoas 

físicas e jurídicas podem praticar condutas, OU atividades, lesivas ao meio 

ambiente, devendo, por isso, ser punidas"9. 

138 C O ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~  6 Consti~ição de 1.988, v. 8, p. 4044-4045 (g.n.). 
"Atividade, por exemplo, d a  qualidade daquele que 6 ativo, que age; agir, por sua vez 6 'praticar 

ou efetuar na de agente; obrar, operar, atuar'. Agir 6 0 verbo; %&, o substantivo, que 
tem por sinhnimo atividade. Pois bem, atividade ou @O ngo a o  apankios Somente da pessoa 
jurídica. ~~~t~ que se leia o Código Penal onde, em inúmeras oportunidades, pode ser visto esse 
 substantivo^^, por sdrgio Saloma Shecaira, Responsabilidade Penal da Pessoa Juridica, p. 1 18- 
119. 
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Entendendo da. mesma maneira que José Cretella Jhior, 

Miguel Reale Júnior, assevera que a Lei no 9.605198 é destituída de técnica 

jurídica e afronta a tradição do nosso direito, e que ao estabelecer a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica, é absolutamente inconstitucional. 

Para esse jurista, a redaqão do artigo 225, parágrafo 3", da Constituição 

Federal, não autoriza a conclusáo no sentido de que a lei maior admite a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica, porquanto a Constituição, ao 

deteminar que "as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 

ambiente sujeitarão os inhtores, pessoas físicas OU jur'dicas, a sanções 

penais e adminisb.ativas", estaria, na verdade, vinculando as sanções penais às 

pessoas físicas e as sanções administrativas b pessoas jurídicas. O vocábulo 

respectivamente estana implicitamente encartado logo após o trecho acima 

citado, O que corroboraria a sua 

No campo da interpretação sistemática, Miguel Reale também 

anota que falta à pessoa jurídica capacidade criminal, e neste ponto merece 

transcrição integral de trecho de seu artigo: 

"falta à pessoa jurldica capacidade criminal. Se a ação 

delituosa se realiza com o agente realizando uma opção valorativa no sentido 

do descumpnmento de um valor cuja positividade a lei penal impõe, se é uma 

decisão em que existe um querer, e um querer valorativo, vê-se que a pessoa 

jurídica não tem essa capacidade do querer cotado dessa postura axiológica 

negativa. A Constituição estabelece que a pena não passará da pessoa do 

''O Miguel Reale Júnior ainda destaca a supressh, durante O PrOCWSo constihiinte, já na 
em primeiro turno, da expressão criminal do conteúdo do artigo 173 da Constituiçilo Federal, que 
estabelece a responsabilidade da pessoa jurídica nos crimes financeiros, para concluir que houve 
inten* clara do legislador no sentido de excluir a res~nsabilidade penal da pessoa ju&ica, 
sendo a interpret@o hist&ica relevante em matkria a>nsfitucional. (A Lei de Crimes Ambientoir, 
Revista Forense, vol. 345, p. 121 e seguintes). 
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condenado (inc. XLV, do artigo SO), e O inciso seguinte diz que a lei 

individualizará a pena. A individualiz.ação da pena é feita com base na 

culpabilidade. A culpabilidade significa o quanto de reprovação, de 

censurabilidade merece a conduta, sendo absolutamente incongruente com 

admissão da pessoa jurídica como agente de delitos. Portanto, h6 uma 

incapacidade penal da pessoa jurídica, que a analise sistemática do texto 

constitucional toma evidente". 

Neste sentido, em voto exarado nos autos do Mandado de 

Segurança no 349.44018, o M.M. Juiz Relator Fiibio Gouvêa assim traz: 

"penso que a resposta é negativa em ambas as hip6teses acima, isto é, nem 6 

possível responsabilizar criminalmente, em tese, a pessoa jundica, e nem a 

Constituição Federal vigente consagrou tal responsabilidade; em decorrência 

de tal raciocínio, tem-se que a Lei 9605/98, no seu art. 39 6 inconstitucional, o 

que fica declarado incidentalmente neste processo"'4'. 

No entanto, a Constituição não tem palavras inúteis e a sua 

interpretação deve ser feita da maneira mais simples possível, pois antes de 

ser um documento jurídico, é um documento político, dirigido ao povo. Não 

se pode, portanto, supor a existência de palavra e sentidos que não estejam 

efetivamente explícitos. 

Qualquer que seja o processo de interpretação adotado, 

gramatical, ~ó~i~~-sistem$tico,  teleológico, histórico OU sociológico, constata- 

1 4 '  ~ ~ d ~ ~ i ~  nesse aspecto, o D. Juiz Relator ficou vencido. pois a Douta Maioria decidiu pela 
constitucio~alidade da Lei no 9.605/98, com as considerações constantes dos votos dos eminentes 
20 e 3" jufZs, 3. CW,, MS no 349.44018 - Si40 José dos Campos, Rel. Juiz FBbio G o u v k  j, 01-02- 
2000, v,u,, NI Boletim IBCCRIM, ano 8, no 97, dez./20O0, p. 504. 
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se que o verdadeiro sentido .da norma 6 O da responsabilização penal da 

pessoa jurídica. 

Corroborando a assertiva contrária inconstitucionalidade da 

Lei no 9.605/98, declarada incidentalmente pelo Juiz Relator, ainda no 

Mandado de Segurança citado, O voto do 2" Juiz esclarece: "Ademais, 15 regra 

elementar de hermenêutica procurar dar sentido e aplicação ti lei e não 

justamente o contrsrio. Ora, o mundo e a vida não são estáticos. Ao contr&io, 

são essencialmente dinâmicos e O direito deve seguir o mesmo padrão para 

acompanhar as alterações 

O exame conjunto dos dispositivos constitucional e ordinário 

(artigo 3" da Lei no 9.605198) não impõe necessariamente a conclusão de ser 

inconstitucional o diploma legal em questão, que autorizado por aquele 

dispositivo constitucional disciplinou a responsabilidade penal da pessoa 

jurídica. 

0" melhor, "a Constituição de 1.988, em seus artigos 173, 

parágrafo quinto, e 225, parágrafo 39 outorgou ao legislador ordinário 

poderes para a instituição dessa forma de responsabilidade. Essa atitude do 

legislador constitucional brasileiro não nos parece estranha, seja do ponto de 

vista dogmático, seja do cflminoiógi~o e do politic~-~I'iminai, pois esta 6 a 

prospectiva mundial. Aliás, a atitude do legislador constitucional brasileiro 

tem sido objeto de elogios da doutrina mundial. O legislador ordinhio, por 

seu tumo, seguiu a direção que lhe foi sinalizada pela constituição, tanto 

112 3" MS no 349.44018 - Sso Jossé dos Campos, Z0Juiz Ciro Campos. j. 01 -02-2000, v.u., 
Boletim IBccRIM, ano 8, no 97, dez./200O7 P. 504. 
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assim que, na lei de crimes contra o meio ambiente, estabeleceu, de forma 

plena, essa responsabilidade"'43. 

Contrariamente, René Ariel Dotti sustenta que "a pretensão de 

atribuir a imputabilidade penal AS pessoas jurídicas não está em harmonia com 

a letra e o espírito da ~onstituição"'". 

E isto ocorre, segundo Luiz Vicente Cernicchiaro, porque a 

sanção penal "esth vinculada h responsabilidade pessoal (artigo sO, XLV). 

Hoje, dela é inseparável. A Constituição brasileira, portanto, não afirmou a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica, na esteira das congêneres 

conte~n~orâneas"'~~. 

O processo histbnco-evolutivo demonstra ter imperado, no 

transcorrer das épocas e nos países, uma oscilação entre o principio societas 

delinquere non potest, e o seu contrário, societar delinquere ptest, sendo 

forçoso o reconhecimento, na atualidade mundial, de que nenhum desses 

princípios vigora de forma absoluta e inq~estionável. 

0 s  da admissão da pessoa jurídica como possuidora 

de capacidade penal, podendo ser sujeito ativo de crime, sustentam ser 

inegável e acentuada a tendência, nas legislações penais, atualmente, de 

'43 jOaO ~ - 1 1 ~  de Araújo Júnior, Societas Delinquere Potest - Revisbo da LegiS[aCdo 
Comparada e fitado A ~ a l  da Douirina, in Luiz Flhvio Gomes (coord.), Re~ponsabilidad~ penal 
da pessoa e Medidas Provis6rias e Direito Penal, P. 92-93. 
'"A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; d ~ d ~  criminal da Pessoa Jurídica: UmapersPeCliva do Direito Brasileiro, in Revisia 
Brasileira de Ciências Criminais, no 1 1, P. 187. 
IdJ  ~~i~ "içente ~ ~ ~ i ~ ~ h i a r o  e Paulo José da Cosia Jbnior, Direito Penal na Constituição, p. 164, 



reprimir as atividades criminais das empresas, através de rigorosas 

penalidades. 

Tanto 6 que pode ser enfatizada a pessoa jurídica como um ser 

real, organismo cuja vontade não é a soma das idéias de seus associados, 

diretores ou administradores. Não se trata, então, de mera reformulação dos 

conceitos com que se opera no direito penal, mas de uma substituição de seus 

pressupostos fundantes, significando uma reorientação do sistema penal atual 

para os fins apontados pela constituição de 1 9 8 8 ' ~ ~ .  

Tanto os defensores quanto os opositores da responsabilidade 

penal da pessoa jurídica, revelam pontos de vista perfeitamente lógicos e com 

amparo jurídico que sustenta as a~sertivas apresentadas. 

Visível acerto vigora nas palavras do Ministro Luiz Vicente 

Cernicchiaro quando sustenta que a sanção penal, como regra geral, está 

vinculada a responsabilidade pessoal (artigo sO, XLV da Constituição 

Federal), em face da culpa. 

NO entanto, a regra geral do principio da responsabilidade 

pessoal foi claramente modificada nos capítulos da Constituição Federal: Da 

ordem econômica efinanceira e Do meio ambiente, onde impera a exceção. 

Existindo antinomia entre a regra geral e a particular, esta tem 

supremacia sobre aquela. As disposições relacionadas de forma mais &reta e 

14& ~~~i~ celeste cordeiro Leite, A Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica, in Luiz ~ l & ~ i ~  
Gomes (coord,~. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ b i [ i d a d e  Penal da Pessoa Jurídica e Medidas Provisórias e Direito ,. - 
Penal, p. 104-130. 



específica com o assunto têm preferência sobre aquelas que só indiretamente 

o abordamI4". 

Al6m do mais, a Constituição, ao admitir a responsabilidade 

penal da pessoa jurídica, não está a autorizar, de forma alguma, que a pena 

passe da pessoa do condenado. 

O argumento que sustenta que a pena de multa que viesse 

atingir a pessoa jurídica iria prejudicar, também, 0s sócios minoritários sem 

poder decisório, ou os sócios que houvessem dissentido em relação a conduta 

que veio a confi- o crime, é por alguns colocados como ferindo o 

principio da intransmissibilidade da pena. 

conm-argumentando, pode ser ressaltado que a pessoa 

jurídica está sujeita à responsabilidade civil e a sanções administrativas cujas 

conseqüências tambem alcançarão aqueles sócios minoritários OU dissidentes. 

O conteúdo da personalização da pena funda-se no princípio da 

sua intransmissibilidade para terceiros. Podm, 0 reconhecimento da 

responsabilidade penal da pessoa jurídica não implica transmissão de 

responsabilidade para a pessoa natural- 

0 s  reflexos e conseqiiências naturais advindos de qualquer 

pena não violam o princípio da sua intmnsmissibilidade. A mãe, 

indubitavelmente, sofre com a privação da liberdade do filho, arcando, muitas 

vezes, com as despesas dela provenientes. A interdição de direitos (proibição 

14' Carlos ~ ~ i ~ i l i ~ ~ ~ ,  Hermenèutica e Aplicação do Direito, p. 135, 



do exercicio de profissão, atividade ou oficio, conforme disposto no artigo 47, 

I1 do CP) de um pai de família, reflete negativamente em sua mulher e filhos, 

que se vêem privados, em algumas circunstâncias, do arrimo da família. Em 

nenhum dos casos, entretanto, pode-se falar em transposiçâo da pena para 

terceiros. 

Antonio Evaristo de Moraes Filho, ao comentar o artigo 173, 8 
5" da Constituição Federal, lembrou que na Comissão de Sistematização o 

texto primitivo estava assim redigido: "a lei, sem prejuízo da responsabilidade 

individual dos integrantes da pessoa jurídica, estabelecera a responsabilidade 

criminal desta"'48. O texto mencionava explicitamente a responsabilidade 

criminal da pessoa jurídica, sujeitando-a lis penas compatíveis, porem, o 

vocábulo crhinal, que qualificava a responsabilidade, foi suprimido, e a 

palavra pena foi substituida por punição. 

Não se pode, entretanto, como pretendem alguns, interpretar 

que a alteração do texto wnstitucional, tomando-o mais abrangente e, 

portanto, não limitado ao aspecto penal, demonstre a intenção do legislador 

em não recepcionar a responsabilidade penal da ~es soa  jurídica'49. 

Pelo contrário, a abrangência promovida, e explicitamente 

estabelecida no 5 s0 do artigo 173 da Constituição, possibilita que a pessoa 

jurídica seja responsabilizada não só criminalmente, mas também civil e 

administrativamente. Adotou-se, com a mesma amplitude, a forma de 

'4 crimes conva o aonomia popular, in: Direito Penal dos Negócios: Crime do Colarinho 
Branco, Boletim da AASP, p. 108, 1989. 
I" 9$te 6 o entendimento, exemplo, de Miguel Rede Júnior. tmido na nota de d a p é  no 128. 
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responsabilização da pessoa jurídica utilizada no 3" do artigo do 225 da 

Carta Magna. 

A bica ressalva, feita pelo texto constitucional As pessoas 

jurídicas, diz respeito as punições que devem ser compatíveis com a sua 

natureza, que dentre as penas previstas no artigo 5', XLVI da Consti t~i~$io '~~,  

só não seria aplicável As pessoas jurídicas a pena de "privação ou restrição da 

liberdade". 

Parece, portanto, não haver dúvida quanto ao propósito da 

norma constitucional em determinar que as pessoas jddicas, sem prejuízo 

responsabilidade individual dos seus dirigentes, incorram, tambkm, numa 

responsabilidade que pode assumir qualquer uma das modalidades conhecidas 

no nosso direito, ou seja, responsabilização civil, administrativa ou penal, 

pelos atos praticados contra a ordem econômica e financeira, contra a 

economia popular e o meio ambiente. 

portanto, a proposta de emenda A Constituição no 269 de 

1995"', de autoria da Deputada Federal Maria Valadão e outros, que busca 

suprimir a expressão "pessoas fisicas ou jurídicas" do 5 3" do artigo 225 da 

Constituição Federal, está divorciada dos anseios sociais contempo&leos, 

uma vez que se vive, claramente, um penodo histórico de necessiirja 

reavaliação da responsabilim~ã~ penal das pessoas jurídicas; tanto é que a 

proposta foi arquivada definitivamente. 

''O "XLVI - a lei regulará. a individualizaçao da Pena e adotará, entre o u m ,  as seguintes: a) 
p r j v e o  ou r e s ~ ç &  de liberdade; b) perda de bens; c) multa; d) pmta@o social alternativa; e) 
suspensão ou interdição de direitos". 
ISI Intemet, www.senado.gov.br, Tramitaçh de Matérias na C h a t a  dos Deputados, Portal 

Legislativo do senado Federal do Brasil. Consulta em 05.03.2001. 
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Segundo a justificativa apresentada na proposta de emenda, "a 

mudança de redação (...) reconcilia o texto constitucional com a ortodoxia do 

Direito Penal e se contribui para eliminar, de vez a polêrnica e propósito de se 

responsabilizar, criminalmente, a pessoa jurídica". 

Todavia, não 6 a Constituição promulgada em 1.988 que 

precisa moldar-se a ortodoxia do C6digo Penal, e sim, o ordenamento penal 

infraconstitucional que necessita ser atualizado para atender o disposto na 

Carta Magna. 

Ora, o poder constituinte originário 6 inicial, autônorno e 

incondicionado, e amparado por essa independência decidiu pela adoção da 

responsabilidade penal coletiva para situações determina~las'~~. 

Conclui-se, portanto, pela admissão constitucional da 

responsabilidade penal da pessoa juridjca, que pautada pelas angústias 

factuais da sociedade moderna, obriga O Direito Penal clássico a uma 

reestnituração, a fim de adequar-se aos ditames da Lei Maior. 

Sem dúvida o caminho a ser trilhado 6 árduo, pois deverá 

deparar-se com verdadeiros d o p a s  de segurança individual (como a 

culpabilidade) tratados anteriormente. 

' 5 2  LLpme-nOS mais conveniente reseNW a expressgo 'Poder Constihiinte' para o - de 
emanação nomativa diretu da soberania popular. O mais 6 fixação de competêncju~; a 
reformadora (capaz de modificar a ConstituiçBo); a ordindrif ?Paz de editar a nomatividade 
infraconstimcional). (...) Sendo tal com~etnicia derivada da atlvldade constituinte oiiginhk, esta 
lhe impde limitaçaesy por Michel Temer, EIementos de Direito Consfimcionai, p. 32-34. 
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7.4. A Lei dos Crimes Ambientais 

Como visto no item anterior, a Constituição de 1988 trouxe, 

hxativamente para o Direito Brasileiro a previsão da responsabilização penal 

da pessoa jw'dica. Contudo, como os dispositivos constitucionais em questão 

se tratam de noma programáticas, ficaram a depender de lei regulamentadora. 

NO que pertine ao meio ambiente, tal regulamentação se deu 

com a edição da Lei 9.605/98, que, seguindo O disposto na noma 

constitucional, regulamentou a responsabilização penal da pessoa jurídica. 

Esta Lei dos Crimes Arnbientais, ao menos, poderá impedir 

que, quando ocorrer julgamentos de crimes cometidos contra o meio 

ambiente, os tribunais brasileiros não voltem a decidir que o "meio ambiente 

existe e há de ser preservado em razão e ordem do resguardo do bem maior, 

que é O da humanidade, de sua dignidade de ser humano, daquele que busca a 

subsistência digna e limpa, não ha dúvida que as areias do mar serão 

sacrificadas e se for necesskrio que se sacrifique o meio ambiente em bem do 

homem, porque a terra e o mundo f o ~  feitos para O homem e não o homem 

para o mundo""'. 

parece inconsequente tal entendimento de que se pode 

sacrificar o meio ambiente quando for para beneficiar O ser hwnano, uma vez 

que, corno hoje em dia é notório, a natureza vem reagindo diante das 

agressões sofridas, concluir que com o meio ambiente degradado 

153 TRF, 21 I a T ~ ~ ~ ,  ~70201950-8, Des. Rel. Ney Fonseca, DJ 16.12.1997, p. 109822. 
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sérias são as complicações trazidas aos homens, apesar de alguns beneBcios, 

como aventado. 

E, por isso, que surgiu o direito ambienta1 objetivando "a 

manutenção de um perfeito equilíbrio nas relações do homem com o meio 

ambiente"'54, em estreita correlqão com vários ramos do direito, envolvendo 

aspectos naturais (terra, água, ar atmosférico, flora e fama), culturais 

(patrimônio artístico, histórico, turístico, paisagismo, arqueológico) e os 

artificiais, compostos pelos assentamentos humanos e seus reflexos 

~ ~ b a n i s t i c ~ s ,  englobando assim O espaço urbano construido, O conjunto de 
155 

edificações e equipamentos públicos . 

A Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1.998, tentando de certa 

forma atender aos anseios de parte da sociedade preocupada com a proteção 

do meio ambiente, tratou da questão ambienta1 reunindo num só texto legal, 

dividido em cinco sessões, delitos que estavam espalhados por diversas 

legislações, tais como o Código Florestal, Código de Pesca, Código de Caça, 

Código de Mineração, dispositivos do Código Penal etc., além de emitir 

outros, como a proteção aos ceiáceos. Tipificou OS crimes contra a fauna 

(artigo 29 ao artigo 37), a flora (artigo 38 ao artigo 5% a poluição (artigo 54 

ao artigo 61); o ordenamento urbano e 0 patrimÔni0 cultui.al, além de prever 

os crimes contra a administração ambiental. 

Referido diploma legal, apesar de ser uma legislação hibrida, 

trazendo também importantes disposições de ordem civil e administrativa, 

I54 Paulo ~ f f ~ ~ s ~  Leme Machado, Curso de Direito Ambienlal, P. 59. 
155 Elida de S& comentários &Lei dos Crimes Ambientais, in Revista de Direito Ambienta[, I 1, 



foram os aspectos penais que tomaram relevância, tanto que a lei passou a ser 

denominada de Lei dos Crimes Ambientais (LCA). 

O grande destaque, além da reunigo de diversos crimes 

ambientais, foi a instituição da responsabilidade penal da pessoa jurídica na 

legislação o r d i n ~ a ,  fundada na autorização constitucional (arí. 225, 5 3O, da 

CF). 

O cntério para autorizar a intromissão do Direito Penal no 

âmbito da proteção ambiental, antes exercida apenas pelas normas civis e 

administrativas, foi o da lesividade da conduta OU da atividade das pessoas 

jurídicas, que se traduz concretamente pelo dano ou perigo que elas 

representam para os bens arnbientais, o homem e os demais seres vivos 

existentes na natureza, de modo direto ou indireto. 

A Lei no 9.605/98, assim dispóe acerca da responsabilidade 

penal da pessoa jurídica, in verbis: 

6.) 
A&. 3" - As pessoas jurídicas serão r e ~ p o n s a b j l i ~ ~ d ~ ~  

administrativa, civil e penalmente conforme O disposto nesta Lei, nos 

casos em que a intação seja cometida por decisão de seu representante 

legal ou contratual, ou de seu ÓrgaO colegiado, no interesse ou beneficio 

da sua entidade. 

PDnfgrafo único - A responsabilidade das pessoas jurídicas 

não a das pessoas físicas, autoras, CO-autOraS Ou partícipes do 

mesmo fato. 
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Art. 4' - Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre 

que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos 

causados ci qualidade do meio ambiente. 

6.4 
Art. 21 - As penas aplicáveis isolada, cumulativa ou 

alternativamente àr pessoas jurídicas, de acordo com o disposto no art, 

39 são: 

I - multo; 

11 - restritivav de direitos; 

111 -prestação de serviços à comunidade. 

Art. 22 - As penar restritivas de direitos da pessoa jurídica 

são: 

I - suype~ãoparcial ou total de atividades; 

11 - interdição temporária de estabelecimento, obra ou 

atividade; 

111 - de contratar com O Poder Público, bem como 

dele obter subsídios, subvenções ou doações. 

8 10 - A stl~pemão de atividades será aplicada quando estas 

não estiverem obedecendo h disposições legais ou regulamentares, 

relativas à proteção do meio ambiente. 

8 20 - A interdição será aplicada quando O estabelecimento, 

obra ou atjvidade estiver funcionando sem a devida autorização, ou em 

desacordo com a concedida, OU com violação de disposição legal ou 

regulamentar. 

8 3" - A proibição & contratar com O Poder Público e dele 

obter subsídios, subvenções ou doações não poderá exceder o prazo de 

dez anos. 
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Art 23 - A prestação de serviços 2 c~munidade pela pessoa 

jurídica consistirá em: 

Í - custeio de programas e de projetos ambientais; 

II - execução de obras de recuperação de áreas degra&dw 

- manutenção de espaços piiblicos; 

ZV - contribuições a entidades ambientais ou culturais 

plíblicm. 

Art. 24 - A pessoa jurídica constituída ou utilizada, 

preponderantemente, com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a 

prática de crime definido nesta Lei terá decretada sua liquidação 

forçada, seu patridnio será comiderado insírumento do crime e como 

tal em favor do Fundo Penitenciário Nacionat. 

Antes, porém, de analisar as implicaçtks trazidas pela lei dos 

crimes ambientais, mister se faz examinar as legislações alienigenas dos 

principais países que discutem e acolhem, na atualidade, a responsabilidade 

penal coletiva, buscando demonstrar as peculiaridades, mesmo que de forma 

superficial, de cada legislação e, principalmente, as soluções encontradas que 

possibilitam a adoção desse instituto. 



8, 
DIREITO COMPARADO - ENFOQUE 

LEGISLATIVO 

"A consciência juridica do mundo 

assemelha-se a uma 8mre  ciclbpica, de cujos 

galhos nodosos rebentam os densos ramos e, 

ddles, a floraçao dos direitos. Quando em vez, as 

fl6ms legais emurchecem sob o implacável calor 

do tempo e a ventania evolucionista e 

revoiucion8ria, oriunda das carências sociais, 

agita as ramagens e as faz rolar para o solo 

pomso, onde sBo transformadas em adubo e 

absorvidas pelas raizes poderosas e 

insa~i~veis" '~~.  

A análise da responsabilidade penal coletiva, nos países a 

seguir descritos, procurarii demonstrar as peculiaridades e soluçaes 

encontradas para a adoção dessa nova espécie de responsabilização, sendo 

também malisados os sistemw adotados na Alemanha (sistema quase-penal), 

e na Espanha e Itália (totalmente contrárias), para se ter ilustrado cada um dos 

três sistemas de imputação existentes no mundo. 

8.1. França 



O novo Código Penal hncês,  em vigor desde 1" de março de 

1.994, em substituição ao Código de 1.8 10, acolheu a responsabilidade penal 

da pessoa jhd i ca  em seu artigo 121-2: "AS pessoas morais, excluindo-se o 

Estado,'57 S ~ O  responsáveis penalmente, segundo as regras dos artigos 12 1-4 a 

121-7 e nos casos previstos em lei ou reguhmento, por infraçlks praticadas 

em seu nome, pelos seus órgãos ou  representante^"'^^. 

AO contrhrio do que ocorre no Brasil, na Lei 9.605/98'~~, na 

França é imprescindível a previsão expressa, no tipo legal, da 

responsabilidade penal da pessoa jurídica. Seguindese o princípio da 

especialidade, define-se de modo taxativo, tanto na lei, para delitos e crimes, 

quanto no regulamento, para contravenç~s, as infiações penais passíveis de 

serem imputadas aos entes coletivos. 

O Código Penal e as leis especiais, ao elencarem as infraqões, 

explicitamente referem-se h pessoa jurídica, quando for possível a sua 

responsabiliqão criminal. Por exemplo, O crime contra a humanidade vem 

descrito no artigo 212-1 e o artigo 213-3 advertindo que as pessoas morais 

poderão ser declaradas responsziveis penalmente por crimes contra a 

humanidade. 

Assim, são responsabilizados penalmente as personnes 

morales de direito privado com fim de lucro, sociedades comerciais ou civis, 

Jayme de Altavila, Origem dos Direitos dos Povos, P. 07. 
Is7 ai, em a a h g ê n c i a  da responsabilidade, que a legislaç8o francesa excluiu 
taxativamente o ~ ~ t ~ d o  como sujeito ativo de ilícitos penais. 
'58 serpio salom~ shecaira ~~s~onsabilidade Penal da Pessoa Jurioica, p. 57. 
'" 0 legislador brasileiro, ao descrever as nomias Penais inrriminadoras na Lei dos Crimes 
Ambientais, explicitou sobre qual delas poderia recair a responsabilidade da pessoa jur(dica e, 

tampouco, qual a pena a ser aplicada 
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gwpos com interesse econômico etc., além das associaçaes, partidos poiiticos, 

sindicatos e fundações. 

Acolheu-se, no plano teórico, a solução em vigor no Direito 

Civil francês - artigo 1.382 do Código Civil - que reconhece a capacidade 

volitiva da pessoa jurídica, materializada pela vontade de sua assembléia geral 

ou de seu conselho de administração, gerência OU direção, absolutamente 

distinta da vontade individual dos seus membros'60. 

Assim, adotando-se O modelo clássico derivado do Direito 

Civil, a responsabilidade da empresa 6 somente desencadeada pelos atas ou 

omissões imputáveis a seus 0rgã0s Ou representantes juridicamente 

qualificados para agir em nome da pessoa jurídica. 

E para distinguir a responsabilidade da pessoa jurídica da 

responsabilidade individual, esclarece O legislador francês: 'A 

responsabilidade penal das pessoas morais não exclui a das pessoas físicas 

autoras ou cbpl ices  do mesmo fat0"16', mais que isto, o poder de decisão da 

pessoa fisica é a fonte passível de responsabilização da pessoa juridica. 

Se a noção de Órgão par= coincidir com a de chefe de 

empresa, detentor do poder principal de decisão, O mesmo não acontece com 

o delegatário, simples empregado, assahiado do agmpamento, do qual não se 

sabe se continuará sendo reputado representante no sentido do Direito Civil. 

16" j d 0  ~ - 1 1 0  de Amújo Júnior, Societas Delinquere Polesl - Revisão da Legislação 
Comparada e Est& Ama1 da Douirina, in Luiz Flávio Gomes ícoord.). Responsabilidade penal 
da pessoa jur;dico e ~ ~ d i d a s  Provisórias e Direito Penal, p. 80-83. 
16' M .  J,  L~,,,,,~,,,,-M&~, A fiotepio Penal do Ambiente no Direito Francês, rn Revista de ~ i ~ i t ~  
Arnbiental, vol. 5,  p. 44-45. 
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Ninguém contesta, entretanto, que os atos ilícitos do empregado assalariado 

possam expressar, tanto quanto aqueles do chefe da empresa, uma 

criminalidade que o ultrapassa e, portanto, cuja origem seria a própria 

atividade da pessoa jurídica que o contrata. 

De forma mais detalhada o comentário das disposiçks da 

Parte Legislativa do novo Código Penal deixou consignado que a princípio 

responsabilidade penal de uma pessoa jurídica, como autor ou participe, 

dispõe que seja estabelecida a responsabilidade penal, como autor ou 

partícipe, de uma ou de várias pessoas físicas representando a pessoa moral. 

Entretanto, em determinados casos e muito particu~armente quando se trata de 

infiações de omissão, culposas ou materiais, que são formadas na falta seja de 

intenção delituosa, seja de um ato material de comissão, a responsabilidade 

penal de uma pessoa jurídica p o d d  ser deduzida mesmo que não tenha sido 

estabelecida a responsabilidade de uma pessoa física (...)'''62. 

Nos artigos 13 1-37 e seguintes foram estatuídas as espécies de 

sanções criminais aplicáveis a pessoa jurídica: a multa - nunca superior ao 

quíntuplo do previsto para a pessoa física pela mesma inffação - ; a dissolução 

reservada para as infrações mais graves (ex.: crime contra a humanidade, 

tráfico de drogas, estelionato, extorsão, teITorism0, moeda falsa); a interdição 

definitiva ou temporária - por uma duração de cinco anos no máximo - de 

exercer uma ou atividades profissionais OU sociais; O Controle judiciário 

por um prazo máximo de 5 anos; o fechamento definitivo ou por um prazo 

máximo de 5 anos do estabelecimento utilizado para a prática do delito; a 

I62 M, J,  Limiiann-Martin, A profeçüo Peno/ do Ambiente no Direito Froncés, in Revisia de Direito 

Ambientaí, vol. 5, p. 44-45. 
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exclusão, a título definitivo ou pelo prazo máximo de 5 anos, dos contratos 

públicos; a interdição, a título definitivo ou pelo prazo máximo de 5 anos, de 

apelar publicamente ao crédito; a interdição, por no máximo 5 anos, de emitir 

cheques e ou utilizar cartões de crédito; O confisco do bem que serviu ou 

destinava-se a priitica da inhção, ou do objeto que seja produto dela; a 

publicação da decisão judicial. 

Como se percebe, a responsabilização das pessoas morais 6, 

sem dúvida, uma das principais inovações do novo diploma penal francês, 

reconhecida em inúmeras inkações contra OS mais variados bens jurídicos, 

como, por exemplo, os contra a humanidade, as formas culposas de homicídio 

e de lesões corporais, tr;ifico de drogas, lenocínio, trabalho escravo, 

denunciação caluniosa, atentados B intimidade e a imagem da pessoa, aos 

direitos do cidadão por meio de dados (inclusive infomifitica), crimes 

fraudulentos em geral, contra os sistemas de infonniitica, terrorismo, contra 0s 

interesses fundamentais da Nação, moeda falsa, comipção ativa, iráfico de 

influência e t ~ ' ~ ~ .  

O Trib-/ Corrextionnel de verduni6', em 12 de julho de 

1.995, prolatou importante decisiio referente à condenação penal de uma 

pessoa jurídica, ao julgar o Caso de um m ~ r e g a d o  de uma cooperativa 

agrícola, que morreu sufocado enquanto procedia à limpeza de um silo 

contendo farinha de soja. Quando ingressou no silo Para limpa-10, outro 

empregado pôs em funcionamento um canal de aspiração, ligado a calha do 

silo, que aspirou, aproximadamente, quatro toneladas de soja, de um outro 

lb3 R~~~~ de ~ ~ i t ~  ~ l ~ ~ ~ ,  A ~es~onsabilidade Penaldo Pessoa Juridica, RT 7481497. 

Trata-se de um Tdbunal de 1" grau. NHo houve recurso. 



silo, que foram despejadas sobre a vitima. Constatou-se a inexistência de 

qualquer aviso de segurança afixado no local. O Diretor-Geral da sociedade 

cooperativa e a própia socjedade foram condenados por homicídio 

invo~untário'~~. 

Detecta-se portanto, que nesse caso foi dotada uma 

responsabilidade por "ricochete", ou por "empréstimo"; ou seja, a culpa do 

dirigente tomando-se a do agrupamento por uma questão de efeito reflexo. 

A importância desse julgamento, segundo os Magistrados 

Christian Guéry e Gilles Acomando, est8 no fato de "constituir a primeira 

condenação definitiva de pessoa moral inscrita no repertório judiciário 

nacional", embora "a noção de infração penal cometida por conta da pessoa 

moral não seja o objeto de desenvolvimento na decisão", cuja motivação $'se 

contenta em anotar a existência dessa responsabilidade, seguindo o 

enquadramento do autor principal ao ekment0 material e ao elemento moral 

da infrqgon. Concluem, finalmente, que ''O estabelecimento da 

responsabilidade penal de uma pessoa moral pode, pois, ser menos complexo 

do que muitos temiam"'66. 

Com grande acuidade, Sidnei Agostinho Beneti, após discorrer 

sobre o teor desse julgamento, tece essas interessantes conclusões sobre os 

seus aspectos processuais: 

"a) A condenação da pessoa jurídica ocorre em uma segunda 

etapa, em decorrência do reconhecimento da responsabilidade da pessoa 

sidnei ~ ~ ~ ~ t i ~ h ~  geneti, ~ ~ ~ ~ o n s a b i l i d a d e  Penal da P~SSOQ Jurídica: Notas diante daprimeira 
condenação na Justiça Francesa, RT 73 1'472. 
161 Ibid., mesma página 
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natural que a dirige. A pessoa jurídica responde, e aqui é o ponto, por 

responsabilidade penal presumida, que para ela se transporta do nexo de 

responsabilidade penal pessoal resultante do elemento subjetivo da pessoa 

natural dirigente; b) Se fosse admitida a discussão das duas responsabilidades, 

a da pessoa jurídica e a da pessoa natural, certamente O caso se complicaria, 

com perda de efetividade da informação probatória, a levar a absolvição, em 

conhecido, embora pouco assinalado, fenômeno de entropia na comunicação 

da prova ao julgador, donde não se imaginar outra solução para a punição 

efetiva da pessoa jurídica, que não a presunção de responsabilidade desta, 

ante a condenação de seu dirigente, pessoa natural. Muito significativo, no 

caso de Verdun, é que não se visou a responsabilidade penal do empregado 

que acionou os mecanismos que causaram a morte da vítima, mas apenas se 

puniram a empregadora e seu dirigente por omissão de treinamento, 

aparelhamento e informação"'67. 

por fim, há que se notar que a adoção da responsabilidade 

criminal das pessoas jurídicas pela França tem sido considerada um marco na 

literatura jurídico-mundial, por ser O pnmeir0 pais latino, a adotar essa 

orientação, pertencente ao sistema romano-gemânico de direito, cuja 

influência inquestionável foi fundamental para a formação do direito escrito 

moderno. 

8.2. Inglaterra 

167 ~e.~pr,nsab;l;dude peno1 da Pessoo .Juridica: Notos diante do primeiro condenoção na justiçu 

Fruncesa, RT 73 11475. 
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A Inglaterra, assim como outros países do Reino Unido - 

Escócia e Irlanda do Norte -, admitem, em linhas gerais, a responsabilidade 

penal da pessoa jurídica. 

Na antiga doutrina inglesa, entretanto, a sua recepção era 

obstaculizada materialmente, pela incapacidade volitiva das empresas, e 

processualmente, pela incapacidade de comparecerem pessoalmente em ~uízo.  

Nos primeiros tempos, a pena principal em, pelo menos teoricamente, o 

enforcamento, punição materialmente impossível de ser executada contra as 

pessoas jurídicas, colocando-as, portanto, fora do alcance do direito penal. 

Somente a partir da metade do século passado, graças à 

proliferação das corprations e o aumento do seu poder econômico é que 0s 

tribunais ingleses passaram a admitir a sua responsabilidade nos casos de 

infrações advindas de condutas omissivas e negligentes, O que não feria o 

principio da necessidade da vontade criminal já que para essas condutas não 

se exige o reconhecimento da culpabilidade. 

A responsabilidade penal das pessoas jurídicas e de alguns 

outros gniparnentos, portanto, Já em considerada como algo possível, 

porquanto fora criada sem suscitar controvérsias. 

A responsabilidade penal da pessoa juridica é uma criação 

jurispnidencial que se produziu após o abrandamento e a flexibilização das 

penas no início do século XIX. Essa nova tendência se propagou muito 

facilmente devido ao fato de que as infrações em questão constituiam, em 



regra geral, infrações materiais, sem a necessidade de se apurar a existência 

de culpa'". 

Desta maneira, o axioma societas delinquere p tes t  tem sido 

tradicional na Inglaterra, sendo certo que os gmpamentos podem delinquir, a 

não ser praticar delitos que por sua natureza não permitem a 

responsabilização, como o adultério, a bigamia, o estupro etc. 

Neste país, citada responsabilização é encontrada em 

disposições de algumas leis, não se apresentando de forma codificada, onde 

são previstas algumas sanções para a prática de infrações que afetem o meio 

ambiente, a economia, a saúde pública, e a segurança e higiene do trabalho. 

A responsabilidade penal das pessoas jurídicas, dentro da ótica 

objetiva, ocome pelo fato pessoal (strict liabiliv) OU do fato de terceiro 

(vicariou.7 liability), sendo ambas excepcionais e podendo recair tanto sobre 

as pessoas coletivas, quanto as pessoas físicas. Na strict l iab i l i~  verificam-se 

infiações definidas pela Common LW e pela lei (statute law) em que ocorre 

violação à ordem pública, e. g., o fato de algukm estar na posse de certas 

drogas ou de armas de fogo. Já na vicarious liabilis, quando uma pessoa 

delega seus poderes a outra para a execução de alguma obrigação, se esta não 

fora executada, a pessoa delegante é responsável pelo comportamento de seu 

delegado. 

Visando fundamentar a responsabilização criminal desprovida 

de culpa ou da necessidade em se prova a culpa dos autores ou participes 

168 ~ ú ~ i ~  ~ ~ ~ ~ l d ~  Pereira Ribeiro, Da Responsabilidade Penal da Pessoa Juridica e a N~~~ 
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(strict liabiliS), pessoas fisicas ou jurídicas, utiliza-se uma fórmula de Lord 

Denning proferida numa decisão civil em 1 .956'69. 

Referida fórmula faz uso da comparação entre uma pessoa 

jurídica e o corpo humano; ao passo que o ente coletivo, como este é dotado 

de um cérebro e um centro nervoso que comanda tudo o que faz, como 

também possui mãos que, obedecendo aos comandos emanados do centro, 

servem de ferramenta para o agir. Certos membros das pessoas jurídicas são 

simples prepostos e agentes que se constituem nada mais que mãos ou braços 

de execução do trabalho, não se podendo dizer que eles representam a 

inteligência ou a vontade da empresa. Outros são os diretores e 0s 

administradores, que representam a inteligência diretriz e a vontade da 

companhia, e que controlam tudo o que ela faz. O estado de espírito destes 

gestores é o estado de espírito da companhia e é tratado como tal pelo 

direitol7'. 

8.3. Estados Unidos 

Derivado do sistema inglês, assim Como nos outros países da 

Common LW - Escócia, Canadá, Austrália, etc.-, também vigora nos Estados 

Unidos a responsabilidade penal das pessoas jurídicas, muito embora, em 

razão do sistema federado norte-americano, alguns Estados não adotem a 

tendência dominante no país, como é o caso de ~ n d i a n a ' ~ '  

dos crintes Ambientais, in Revista de Direito Ambienta1 no 12, p. 89-90. 
Somente a título informativo, existe, também, a responsabilidade por infrações em que a prova 

da intenção se faz necessária. 
"O Fausto Martin de Sanctis, Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica, p. 50-52. 
"' skrgio salomão Shecaira, Responsabilidade Penal da Pessoa .luridica, p. 49. 

108 



Confrontando-se com a industrialização, o juiz, nos Estados 

Unidos, seguiu a doutrina inglesa, ao reconhecer que a pessoa jurídica podia 

ser condenada, no plano penal, por infrações nas quais nenhuma intenção 

devia ser provada. 

Esta doutrina, admitida no final do século XIX nos Estados 

Unidos, foi modificada no início do século passado com a introdução das 

infrações com intenção no centro da responsabilidade penal das pessoas 

jurídicas e com o abandono da teoria do órgão. Esta última implica que não 

somente os atos ou a omissão dos órgãos da pessoa jurídica, como também 

aqueles de qualquer funcionário, pessoa fisica, podem comprometer a 

responsabilidade penal das pessoas jurídicas. 

A responsabilidade penal, muito mais extensa nos Estados 

Unidos, repousa sobre uma decisão jurispnidencial, ou seja, em urna decisão 

da Supreme Court, de 1909: "Qualquer ação ou omissão da pessoa jurídica 

(...), praticada por qualquer diretor ou gerente, procurador, agente ou pessoa 

agindo em nome da pessoa jurídica, deverá também ser entendida como 

praticada pela pessoa jurídica em questão, que será objeto das mesmas 

sanções" Assim, a Suprema Corte criou um princípio de responsabilidade 

penal para pessoas jurídicas, que é o fundamento de muitas incriminações 

legais nos Estados Unidos. 

Atualmente, o direito n o r t ~ - ~ ~ e r i c a n o  permite que infrações 

culposas sejam imputadas as pessoas jurídicas quando praticadas por um 



empregado no exercício de suas funções, mesmo que não tenha havido 

qualquer proveito para a empresa. A corporação responderá, também, no caso 

da prática de infrações dolosas por um executivo de nível médioi7'. A 

responsabilidade assim, com lastro na teoria Respondeat Superior'74, é 

estendida, fazendo com que a iilfi-ação praticada por qualquer funcionfio 

possa ser considerada como delito da pessoa jurídica. 

0 Código Penal da Califómia, reformado em 1.976, elenca, em 

seu artigo 2.305, as hipóteses de responsabilização criminal do ente coletivo: 

que o delito seja autorizado, solicitado, mandado OU cometido por um diretor 

ou agente executivo, atuando no âmbito de sua autoridade real ou ostensiva, e 

em representação da sociedade; que o delito seja cometido por um agente da 

sociedade anônima, atuando em nome dela e dentro da esfera de emprego. O 

termo "agente" tem o significado de qualquer diretor, funcionhio, empregado 

ou outra pessoa autorizada para atuar em representação da sociedade ou 

associação. "Agente executivo" é aquele que, dentro da sociedade anônima, 

está investido de autoridade e responsabilidade gerencial para execução da 

política societária. O Model Penal Code norte-americano é um pouco mais 

objetivo ao abordar o tema: Artigo 2.07: "Uma sociedade anônima - 
corporation - pode ser condenada pelo cometimento de um delito se ... c) o 

cometimento do delito foi autorizado, solicitado, ordenado ou executado por 

um alto agente !gerencial atuando em representação da sociedade e em curso 

172 john pendefirass, Direito Amhiental nos Estados Unidos da América, in Revista de ~ i ~ ~ i t ~  
Ambiental, v .  I .  p. 48-49. 
171 ~~i~ ~~~i~ prado, Dire;io Penul Ambicniul - Prohlemus Fundumr~nrui,s, p. 82 .  

'14 ~ s t a  teoria pretende exprimir a idkia de que o autor da infração náo 6 mais do que um agente 
subordinado de grau inferior, uma esphie de braço da ~essoajuddica, espelhando o que se pode 
chamar de responsabilidade delegada. 
''5 shgio salomxo Shecaira, Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica, p. 50. 



8.4. Portugal 

O artigo 11 do Código Penal português estabelece que "salvo 

disposição em contrário, só as pessoas singulares são susceptíveis de 

responsabilidade criminal". 

O caráter pessoal da responsabilidade, tratado nesse artigo, 

corresponde ao pensamento dominante na doutrina, pelo menos no que toca à 

responsabilidade criminal, pois, no ~~nce rnen te  a responsabilidade 

contravencional e por contra-ordenação'16, o artigo 7" do Decreto-lei no 

433182 determina que "1 - As coimas podem aplicar-se tanto as pessoas 

singulares como às pessoas colectivas, bem como as associaç~es sem 

personalidade jurídica. 2 - AS pessoas colectivas ou equiparadas 

responsáveis pelas contra-ordenações praticadas pelos seus órgãos no 

exercício das suas funções". 

Na verdade, a doutrina tem recusado, como regra, a atribuição 

da qualidade de sujeitos ativos de infrações criminais as pessoas coletivas, 

essa orientagão esta ligada, até certo ponto, ao problema da natureza fictícia 

ou real das pessoas coletivas. 

Partindo da ficção OU da realidade desses entes, tem-se tendido 

a admitir ou recusar a qualidade de sujeitos jurídico-penais, ou ainda 

~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ d ~ ~  contravenções penais do Direito Penal brasileiro. 



con l i~ rme  ref'erido. restringir essu qualidade ao çurnpo contruvincionnl. 

Entretanto, esse pensamento não se apresenta como indiscutível. 

Anaheln Mirwdu ~ o d r i ~ u e s ' " ,  dentre outros doutrinadores 

portugueses, assevera que a personalidade jurídica das pessoas coietivas 

constitui o nucleo legal bastante para a aplicaçiio das sançaes adequadas AS 

suas diversas hrmas de atuação ilegal. 

Na !generalidade dos sistemas jurídicos, reconhece-se às 

pessoas coletivas uma responsabilidade de direito público, na qual se inclui ou 

pode incluir a criminal, embora só para hipóteses que fortes razaes 

pragmáticas aconselhem a sujeitar a essa disciplina. 

A regra geral, portanto, é a de que só as pessoas fisicas ou 

singulares são passíveis de responsabilidade criminal; porém, 

excepcionalmente, circunstâncias podem aconselhar outra solução. 

por isso, considerou-se necessário ressalvar eventuais 

disposiç&y, em contrário, nas quais a lei pode mandar punir pessoas coletivas, 

cabendo-lhes, então, normalmente penas pecunikias ou medidas de 

segurança. 

O artigo 1 I do Código Penal pomguês quebrou a rigidez do 

princípio societas delinquere non potest, o que se deve, primeiramente, g 

pressão resultante da criminoiogia do crime do colarinho branco, "que cedo 

'17 Anabela Mira"& Rodrigues, Os Crimes Conlra 0 Ambiente no Código Penal porruguês, 
Revista de Direito Arnbiental, V O ~ .  1 ,  P. 23-35. 
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se deu conta da ineficácia de qualquer política de repressão ou prevenção 

criminal que não atinja diretamente as organizações burocráticas e impessoais 

que, entretanto, se converteram nos principais operadores do mundo dos 

negócios. Não se estranhará, por isso, se a criminalidade econômica (ou 

análoga, v.g., criminalidade ecologica) aparecer como o campo privilegiado 

da punição das pessoas coletivas. É 0 que a experiência confirma: quer a 

experiência dos países capitalistas quer a dos países socialistas, como a 
,9178 Iugoslávia . 

Assim a doutrina, no mesmo sentido, reconhece a 

responsabilidade coletiva, ressalvando, entretanto, que se deve priorizar a 

responsabilização da pessoa singular: 

"Se se tomar claro que Uma pessoa singular é responsável, é a 

seu respeito que importa agir em primeiro lugar, Porque as sanções aplic&eis 

à pessoa colectiva podem implicar efeitos econôrnicos nefastos e mesmo 

desastrosos, de diversos pontos de vista. A sanção só deve atingir o ente 

colectivo para completar os efeitos da reacção dirigida a pessoa singular, 

nomeadamente quando aquele tirar proveito da infracção ou quando não for 

possível determinar quem é o responsável. Aliás, nâo seria aconselhável que a 

possibilidade de atingir a pessoa colectiva tivesse como efeito negligenciar a 

descoberta da pessoa singular responsável, que assim poderia se beneficiar de 

uma imunidade de facto inadmissível, a qual não deixaria de favorecer uma 
,>I79 

diminuição do seu sentimento de responsabilidade . 

178 Ibid., p. 35. 
179 ~~~~~l Lopes Rocha, A respon.fabilidade penal das pessoas colectivas: 
perspectivas, in: Direitu pena! e~onómico, P. 
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8.5. Alemanha 

Na Alemanha, a responsabilidade individual continua a ser a 

característica das infrações criminais, donde é claro que as pessoas coletivas 

não podem ser objeto de sanções. do tipo penal; assim sendo, o direito penal 

alemão criou um rico direito administrativo criminal, sob o argumento de 

violação às normas de natureza administrativa. 

Este ramo do direito penal foi criado para salvaguardar o 

direito penal dentro dos princípios constitucionais, sendo que para tanto, 

chegou-se A definição de infiações administrativas e A organização da 

responsabilidade das pessoas jurídicas. 

Desta maneira, pela via deste direito penal administrativo, 

pode-se imputar sanções (multa OU medidas de confisco)'80 às pessoas 

jurídicas ao se praticar uma infiação penal ou administrativa, que importem 

na violação de um dever do gnipamento ou no benefício deste; ou 

contravenção à ordem, que são, na verdade, infiações de menor gravidade (em 

geral infrações de trânsito e econômicas), c ~ j a  sanção é uma multa 

administrativa (Geldbusse), e não a multa penal (Geldstrafe). 

No direito alemão não é possível a reprovação ético-social de 

uma coletividade, argumento este dado para se justificar a adoção do sistema 

penal-administrativ~, se firmando na idéia segundo a qual não se pode aplicar 

uma sanção de natureza penal empresas. As multas acima destacadas são 

___ . 

180 ~~~~t~ ~ ~ f i i ~  de Sanctis, &sponsabilidude Penal da Pessoa Jurídica, p. 54.  



valorativamente neutras, já que são desprovidas do significado social de 

reprovação, dai a razão de se adotar uma infração sem caráter penal1x1. 

É pertinente então concluir, que a punição das empresas, de 

qualquer forma, não deixa de ter um carater preventivo, acarretando a 

responsabilidade destas, apesar de sem &ter exclusivo penal, uma 

verdadeira punição aos gnipamentos, independentemente da responsabilidade 

por ventura aplicável aos seus dirigenteslg2. 

8.6. Itália 

No direito italiano, somente o indivíduo é capaz de cometer 

ilícitos penais, vigorando, na esfera constit~cional, o princípio da 

irresponsabilidade penal da pessoa juridica. Já o Código Penal italiano faz 
uma ressalva à responsabilidade civil subsidiária dos grupamentos nos casos 

de aplicação de penas pecunihas. 

é que a Constituição italiana disp6e em seu artigo 27, 

inciso I, que "a responsabilidade criminal é individual"; e o Código Penal, 

conforme constante no artigo 197, prevê a solidariedade da empresa 

no pagamento de multa nos casos nos quais aquela tenha obtido algum 

beneficio em decorrência do delito cometido Por um funcionário seu, pessoa 

física, insolvente. 

181 sérgio ~ ~ l ~ ~ ã ~  shecaim ~es~onsabilidude Penal da Pessoa Jurídica, p. 61 -62. 
~~~~t~ ~ ~ f i i , ,  de Sanctis, Responsabilidade Penal da Pessoa Juridicu, p. 52-54.  



A negativa em se incriminar, ainda que remotamente, uma 

pessoa jurídica, é o entendimento dominante na doutrina, na jurisprudência e 

na própria lei como acima salientado, não havendo qualquer possibilidade de 

se aplicar sanções criminais às empresas, O que de certo, violaria o princípio 

da personalidade das penas, atingindo-se inocentes. Tão-somente é possível a 

mencionada responsabilidade civil subsidiária pelas penas pecuniánas 

sofridas pelos seus empregados ou diretores insolventes, e desde que aufirm 

algum benefici~"~. 

8.7. Espanha 

O Direito Penal espanhol, da mesma maneira que o italiano, 

não consagra a responsabilidade penal das pessoas jurídicas, 

contudo, a aplicação de consequências acessórias, nos casos em que o fato 

criminoso seja cometido no exercício da atividade de associações, fundações, 

sociedades ou empresas, utilizando suas respectivas 0rganizaç6es com o 

intuito de se favorecerem ou de se encobrirem; ou ainda, quando pela conduta 

praticada possa-se supor, fundada e objetivamente, que tais pessoas jurídicas 

continuarão sendo utiliííadas para O cometimento de delitos. 

A doutrina espanhola dominante se manifesta contrária 

<<a Ia responsabilidad penal de 1% personas jurídicas (societas 

deljnquere non ptest), entendiendo tal responsabilidad en sentido estricto, 

como sujeción a penas criminales. Tal postura se encuentra en ei respeto a los 

'8' ~~~d~ consideraçOes Sbrgio Salornão Shecairn Responsabilidade Penal da pe,Tsoa 
j U r í f i a  p. 63-64, e F ~ ~ ~ ~ o  Martin Sanctis, Responsabilidade Penal da Pessoa ~ ~ ~ i d i ~ ~ ,  p, s4. 
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principias de culpabilidad y personalidad de Ias penas, que impiden que el 

castigo recaiga sobre todos 10s membros de una persona jurídica y obliga a 

que únicamente respondan de 10s hechos Ias personas físicas que 

efectivamente 10s hubieran realizado. La capacidad de acción, culpabilidad y 

pena exige Ia presencia de uan voluntad, entendida como facultad psíquica de 

la persona individual que, desde luego, no existe en Ia persona jurídica, ente a1 

que e1 Derecho atribuye capacidad a outros efectos distintos de 10s penales. 

Sin embargo, algunos autores se han pronunciado a favor de la 

responsabilidad de Ias personas jurídicas, si bien parecen admitida más en un 

plano político criminal que dogmático. (...) Esta no quiere decir, por outro 

lado, que e1 Derecho deba permanecer indiferente ante 10s abusos que se 

suelen cometer en e1 ámbito de Ia delincuencia económica, y que se producen 

a través de personas  jurídica^"'^^. 

Quanto i jurisprudência, ressalvadas algumas decisões antigas 

(sentenças de 13 de maio e de 7 de outubro de 1873) que consagravam a 

responsabilidade penal coletiva, a partir do século XX, essa orientação é 

totalmente repudiada. 

184 /\velina ~l~~~~ de Escamilla, Responsahilidad penal de directivo.~ y riryunos de empresas 
sac,edode,y, p. 9-1 0. (...c~ntrária à responsabilidade penal das pessoas jurídicas (sacietos delinquere 
non entendendo tal responsabilidade em sentido estrito, como sujeita a penas criminais. ~~l 
postura se funda no respeito aos princípios de culpabilidade e personalidade das penas, que 
impedem que o castigo recaia sobre todos os membros de uma pessoa juridica e obriga que 
,,,,icamente respondam pelos feitos as pessoas físicas que efetivamente os tenham realizado. A 
capacidade de açgo, culpabilidade e pena exige a PresenP de uma vontade, entendida como 
faculdade da pessoa individual que, desde logo, não existe na pessoa jurídica, ente ao qual 
o ~ i ~ ~ i ~ ~  atribui capacidade para outros efeitos distintos dos Penais. Sem embargo, alguns autores 
se têm a favor da responsabilidade das Pessoas jundicas, se bem parecem admiti-la 
mais em político-criminal do que dogmhtico. (...) Isto não quer dizer, por outro lado, que 
o ~ i ~ i ~ ~  deve permanecer indiferente ante 0s abusos que se cometem no âmbito da delinqüi$ncia 
economica, e que se produzem atravks das pessoasjurídicas). (tradução do autor deste trabalho), 
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O que sucede, atualmente, é um crime ser cometido por uma 

pessoa fisica com os meios e o auxílio de uma pessoa coletiva. E, nesse caso, 

é kequentemente proferida urna medida acessória de segurança contra a 

empresa. 

Tais medidas são suspensão de funcionamento, dissolução e 

privação de direitos e privilégios'x5. 

Esta postura jurisprudencial inspirou o legislador de 1995 que, 

no novo Código Penal, expressamente incluiu a responsabilidade pessoal do 

administrador de fato ou de direito de uma pessoa jurídica, quando atue em 

nome desta ou representação. 

Neste mister, "e1 Tibunal Supremo había mantenido con 

anteriodad "que en nuestro Derecho ia responsabilidad es só10 individual. Las 

personas jurídicas no son responsables ante e1 Derecho Penal común porque 

non poseen capacidad de culpabilidad, ni capacidad para Ia punición, por e1 

principio de personalidad de Ias penas, pero Ia responsabilidad afecta a los 

miembros de sus órganos que tengan facultades de dirección, gestión, 

representación o administración, esto es, a 10s individuos responsables de Ia 

direción de Ias mismas" (STS 2a de 2 de junio de I .993)"'86. 

Sérgio Salomão Shecaira, ~es~onsabilidade Penal da Pessoa Jurídica, p. 64-65. 
'""0 ~ ~ i b ~ ~ ~ l  Supremo tinha mantido com anterioridade '*que em nosso Direito a responsabilidade 
é somente individual. As pessoas jurídicas não são responsáveis perante o Direito Penal comum, 
porque não possuem capacidade de culpabilidade, nem capacidade para a punição, principio 
da personalidade das penas, mas a responsabilidade afeta os membros de seus 6rgáos que tenham 
faculdades de direção, gestão, representação ou administração, isto é, os indivíduos responsáveis 
pela direção das mesmas (STS 2' de 02 de junho de 1.993)." (tradução do autor deste trabalho) 

de Avelina Alonso de Escamilla, Responsabilidade penal de directivos y órgonos de 
empresas y sociedades, P 15.). 
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Vê-se, portanto, na Espanha, a inexistência de norma sobre a 

responsabilidade penal dos entes coletivos, mas que a nova legislação penal 

atribui a responsabilidade criminal das pessoas que administram ou dirigem 

tais entes. 



PENAL DA PESSOA JURIDICA NA LEI 

AMBIENTAL 

"A realidade dos crimes econ6micos e 

ambientais em nossa sociedade, com a 

pariicipaç60 cada vez maior das empresas para 

sua efetivação, bem como o crescimento 

econbmico e a globalização, acarretando uma 

verdadeira desnacionalização e principalmente 

a despersonaiização dos fenBmenos relativos 

3s pessoas jurídicas trouxeram a discussão 

mundial sobre a necessidade de sua 

responsabilizaç~~"f87. 

9.1. Societas Delinquere Non Potest 

A tese da irresponsabilidade penal das pessoas jurídicas, como 

já  se disse, foi aperfeiçoada por Savigny, e se fundamenta na idéia de que as 

pessoas coletivas são entes ficticios Sem existência real e, portanto, sem 

vontade própria. Como não possuem capacidade de ação, não podem ser 

responsabilizadas penalmente. 

- --- 
lB7 ~ i ~ ~ ~ ~ ~ l ~  poggio Smanio, Tutela penal dus 1ntPreSSes dfusos, pp. 1 17-1 18 



O axioma societus delinquere non potesf reflete a mentalidade 

individualista, an t r~~ocên t r i ca '~~ ,  na qual era pautada toda a visão do mundo 

  osm movi são)'^^, assim como, baseava a concepção do direito em geral, 

inclusive o criminal; portanto, era, essa expressão legada do Direito Romano, 

a grande responsável pela não .admissão da pessoa jurídica praticante de 

crimes. 

Então, a maioria avassaladora dos que se posicionam 

contrariamente A responsabilização da pessoa coletiva nos delitos praticados 

contra a ordem econômica e financeira, contra a economia popular e conm O 

meio ambiente, em razão de sua natureza fictícia, apoia-se naquele 

entendimento, que teve origem no direito romano, e desde a idade média vem 

predominando na doutrina. 

O argumento central dos defensores do adágio sociefas 

delinquere non potest, de onde se poderia tirar a conseqüência de que societas 

punire non potest, é a de que, no direito penal moderno, calcado no princípio 

da culpabilidade, só a pessoa física pode ser punida criminalmente. O crime 

surge como vontade de alguém e a pessoa jurídica só aparece como suporte da 

ação criminosa. Daí não se pudesse falar em crime cometido por ela. Outras 

objeções se alinham, relacionadas, sobretudo, com o princípio da 

personalidade da pena e com a inadequação das finalidades da resposta penal 

hs caracteristicas da entidade jurídica. 

188 considera o homem como o centro do OU a medida do Universo, sendo-lhe por isto destinadas 
todas as coisas, por Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Aurélio Século XXI - O ~ ; ~ j ~ ~ ~ ~ ~ ~  da 
Língua Portuguesa, p. 156. 
I a 9  walter claudius Rothenburg, A Pessoa Jurídica Criminosa, p. 35. 



O panorama da não aceitação da pessoa jurídica como sujeito 

ativo da prática de crimes, contudo, modificou-se consideravelmente, "pensa- 

se atualmente numa dimensão transindividual, onde tem lugar fatos 

c01etivos"'~~. 

0 s  doutrinadores tradicionais assistem, hoje, uma inevitável e 

indispensável tendência de pacificação doutrinária e legislativa, diante dos 

movimentos internacionais de harmonização política e legislativa, através dos 

quais, quando se enxerga a responsabilidade penal dos entes coletivos, 

desenvolvida paralelamente ao conceito de ~ulpabilidade'~', o conhecido 

aforismo humano, societas delinquere non potest, não mais vige diante do 

atual estágio de desenvolvimento das sociedades contemporâneas. 

A questão da responsabilidade penal da pessoa jurídica 

societas delinquere non potest passa, então, a ser encarada sob um novo 

enfoque. E: claro que, apesar da existência dessa @ande tendência a 
generalizada aceitação, por parte das legislações, desta responsabi1ização, 

como ocorre atualmente no Brasil, a doutrina clássica, conservadora, continua 

a resistir, debatendo-se em seus Últimos suspiros. 

Neste diapasão, alguns doutrinadores tradicionais aconselham 

que "melhor seria que se evitasse a aplicação de pena a pessoa jddica"'92 

afirmando que as sanções cabíveis as pessoas jurídicas na Lei ambienta], 

"embora em juízo criminal, não devem ser interpretadas como de 

naturera penal, a regra societas delinquere non potest, ou seja, 

190 Ibid., mesma página 
'" Márcia Dometila Lima de Carvalho, Fundamentação Constitucional do Direito penal, p,"3 
1% jJulio ~ ~ b b ~ i ~ i  Mirabete, Manual de Direito Peno[, ~01 .  I ,  p. 120. 



sobre as pessoas morais, que são seres fictícios e desprovidos de vontade 

própria, não pode recair (sobre elas) qualquer juizo de 

É certo que o direito acompanha, nem sempre 

satisfatoriamente, tais  mudança.^. 0 Direito Penal Brasileiro mostra-se 

particularmente refratário, em seu apego teimoso às id6ias tradicionais. 

Contudo, não ~ o d e  ele ignorar a evidência das novas situações, dentre as 

quais a relevância criminal ativa da pessoa jurídica. Esse o principal 

argumento favorável A tese da imputação de condutas criminosas a pessoa 

jurídica: a realidade de hoje'94. 

E hoje, praticamente em todos países da União Européia, 

mesmo aqueles que são tradicionalmente contrários à responsabilidade penal 

dos entes coletivos, como, por exemplo, Alemanha, Itália, Grécia e Espanha, 

foi introduzido um potente direito administrativo penal, no qual as san~aes  

são "quase penais", principalmente, em matéria econômica. 

para clarificar e situar no tempo a aceitação pela 

responsabilização criminal da pessoa jurídica, João Marcello de Araújo 

Jhior ,  em seu texto Societos Delinquere Non Potest - Revisáo da LegislaFão 

Comparada e Estado Atual da Doutrina, revela: "Em 1995, quando 

publicamos nosso Dos crimes contra a ordem econômica enfocarnos de novo 

o assunto, trabalhando com dados atualizados até O primeiro trimestre de 

1994. Naquela ocasião, víamos que, na Europa, embora, aparentemente, ainda 

- 

193 oswaldo Duek Marques, Responsabilidade da Pessoa Jurídica por Ofensa ao Meio &biente 
jn ~ ~ l ~ ~ i ~  do ~ ~ ~ t i t ~ t ~  Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCrim), no 65, p. 6 .  
1% walter ,-laudius Rothenburg, A Pessoa Jurídica Criminoso, p. 36. 



vigorasse a velha máxima societas delinquere non potest, a situação estava, 

praticamente, m~dificada" '~~.  

Por conseguinte, vê-se claramente, que o dogma & 

irresponsabilidade penal da pessoa jurídica está se esvaindo, pois a 

delinquência das pessoas morais já era, desde muito, uma realidade 

criminológica inquestionável. 

Mesmo assim 6 provável que 0s defensores da corrente que 

sustenta a não responsabilidade penal da pessoa jurídica no Brasil possam 

ensaiar argumentos do tipo "esta lei ambienta1 é inconstitucionalw, baseados 

nos argumentos que eles já sustentavam para negá-la. 

O que se deduz é que esses doutrinadores, quando rejeitam 

liminamente a responsabilidade penal da pessoa jurídica, mesmo depois de 

insenda na Constituição Federal, em verdade estão fugindo à discussão da 

modema questão da responsabilidade pela participação em fato coletivo. 

Como ainda bem acentua João Marcello, "ficou demonstrado 

que o tema não deve ser visto, apenas, pragmaticamente, pois faz parte de 

uma questão dogmática, muito maior e com~lex% qual seja, a da participação 

em fato c o l e t i ~ o " ' ~ ~ .  

195 I,, ~~i~ ~ l a ~ i ~  Gomes (coord.), Responsohilidode Penal do Pessoo Jurídico e ~ ~ d ~ d ~ ~  
t'r>rr>vi,y<jriu e Ilireifo Pen~l.  P. 73. 

lbid., p. 74. 
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9.2. Responsabilidade sem Culpa 

Um dos aspectos contrários a admissão da responsabilidade 

penal da pessoa jurídica no direito brasileiro, 6 o da responsabilidade sem 

culpa. 

O Direito Penal moderno, e a evolução da ciência penal 

revestem-se de fundamentos da culpabilidade. A pessoa coletiva, por sua vez, 

é desprovida de inteligência, vontade própria, tornando-se incapaz, por si só, 

de exercer a atividade, necessitando de órgãos. 

Com estes argumentos, é possível sintetizar o pensamento dos 

que acham inconstitucional a admissão da responsabiliração penal da pessoa 

jurídica pela Lei dos Crimes Ambientais, dizendo, acerca do referido 

fundamento, que a infração criminal tem Sempre origem na vontade 

inteligente e livre, segundo o antigo conceito da responsabilidade, 

pelos romanos. Por conseguinte, sendo o homem, individualmente, o único 
ente caFaz dc agir com inteligência e com livre arbitrio, é claro que somente a 

se deve imputar a inliaçiio criminal. I'unir grupos, onde existam vontades 

divergentes, ou atividades forçadas, 6 punir inocenl~s, o que 6,  alem de 
anti-jurídico. contraproducente e imoral. 

Assim, o primeiro argumento contrário à aceitação da 

responsabilização criminal da pessoa jurídica no direito brasileiro, e que na 

realidade e o mais importante, é que não hh responsabilidade do ente coletivo 

sem culpa o qual sempre necessita recorrer a seus órgâos integrados por 

pessoas fisicas, estas sim providas de consciência e vontade de infringir a lei, 
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Vê-se portanto, que a principal objeção a ser respondida diz 

respeito a afirmação segundo a qual não há responsabilidade sem culpa e esta 

pressupõe vontade própria que só encontra na pessoa física, e não na pessoa 

jurídica. 

Para o óbice a que se faz referência, a réplica suficiente para 

afastá-lo foi devidamente discorrida no Capítulo 5. Contudo, cabe relembrar 

que a culpa, deve ser posta numa base filosófica do Direito Penal, da qual se 

fundamenta o legitimo direito em se punir condutas, quase sempre praticadas 

pelas empresas, que colocam em perigo ou venham a atingir bens 

juridicamente relevantes. 

Além disso, poder-se-ia contra-argumentar 

qual seria a justificativa para que Se possa punir Um ente coietivo, no que 

concerne A própria essência da reprovação, quer no campo adminiseativo 

quer civilmente, por respectivamente, um ilícito administrativo ou civil. ~ã~ 

se estaria alguém que, também aqui, não tem consciência nem 

vontade? 

Como se não bastasse vale aduzir-se que "as grandes 

corporações possuem, no mundo dos negócios, uma vontade própria, que 

independe muitas vezes da vontade de seus dirigentes. Trata-se da 'política da 

empresa', (...) .Os órgãos sociais a t u m  independentemente de ordem, pois 

esse é da empresa, sendo esta a sua ~ontade""~. 

- 
jogo ~ ~ ~ ~ ~ l l ~  de Araújo Júnior, Dos Crimes conhw a ordem econômica, p. 75. 



9.3. Princípio da Personalidade da Pena 

O segundo argumento que tenta afastar a responsabilidade 

penal da pessoa jurídica, inserida tanto em âmbito constitucional como em 

norma infraconstitucional, se funda na alegação de que a condenação do ente 

coletivo pressupae a penalização de membros inocentes do grupo jurídico, 

contrapondo-se portanto, ao caráter de personalidade da pena. E mais, ao 

afirmar que a sociedade é incapaz de sentir o efeito aflitivo e reeducativo da 

sanção 

A Constituição Federal (artigo sO, X L V ) ' ~ ~  dispõe que 

nenhuma pena  assara da pessoa do condenado, consagrando o princípio da 

personalidade da pena. DO texto constitucional conclui-se que o cor01ai.i~ 

lógico do da personalidade da Pena é o princípio da individualização 

da pena, o que acaba por refletir nas regras do Cbdigo Penal, que dispõe sobre 

a escolha, a quantidade, a forma inicial de execução da pena e a substituição 

da pena privativa da liberdade aplicadazo0. 

portanto, esta objeção que se faz a responsabilidade da pessoa 

jurídica diz respeito transposição a esses entes co~etivos do princípio retro 

frisado, pelo direito penal democrático. Diz-se pois, que tal 

princípio é violado ao passo que se uma pessoa jundica for condenada, a 

sanção a ela aplicada irá atingir também pessoas inocentes, isto 6, pessoas 

198 ~ ~ i d ~ ~  ~i~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ b i l i d a d e  Penal da Pessoa Jurídica, p. 1 12. 
IY9 Artigo 5", inc, XLV, da constituição Federal: "XLV - nenhuma pena passará da pessoa do 
condenado, podendo a obrigaçfio de reparar 0 dano e a decretaçáo do perdimento de bens ser, nos 
temos da lei, estendidas aos suCeSSOreS e contra eles executadas, até o limite do valor do 
patrirnônio transferido; (...r. 
'" Ver artigos 32 e seguintes do Código Penal. 



físicas que sofreriam, mesmo que de maneira indireta, os efeitos de uma 

sentença penal condenatória; e.g., OS sócios minoritários, que votaram contra 

a decisão, e os acionistas que não tiveram participação na ação delituosa. 

Mais um extenso trecho extraído da obra de Sérgio Salomão 

Shecaira, afasta a pretensa injustiça na penalização de inocentes somente 

quando da imputação penal a pessoa jurídica. Reflete precisamente que a 

sanção aplicada a pessoa física, também atingirá terceiros indiretamenteZ0'. 

Tem-se que 

"a parte geral do código penal prevê penas privativas de 

liberdade, restritivas de direitos e multa. Nenhuma delas deixa de, ao menos 

indiretamente, atingir terceiros. Quando há uma privação de liberdade de um 

chefe de família, sua mulher e filhos se vêem privados daquele que mais 

contribui no sustento do ldo2. A própria legislação previdenciária prevê o 

instituto do auxilio-reclusão para a família do preso. ISSO nada mais é do que 

O reconhecimento cabal - e legal - de que a pena de recolhimento ao cárcere 

atinge não só o recluso mas também, indiretamente, seus dependentes. 

201 mesmo sentido Marcelo Dias Varela, Eliana Fontes e Fernando Galvão da 
Biossegurnnça e Biodiversidade, P. 181, ao -rem: ''Toda e qualquer Pena deve ser dirigida 
diretamente ao autor da violaçáo a norma protetiva do bem jurfdico, mas seus efeitos podem ser 
sentidos por terceiros. Ningdm n e g d  0 fato de que 0s familiares do condenado sofrem com sua 
estada na prisão, sua impossibilidade de exercer deteminada atividade profissional ou sua 

obriEacão de pagar Em todas essas hipóteses, a Pena atinge indiretamente pessoas que - .  . - 
praticaram a infração penar. 
" ~~~t~ ponto, pode-se pedir vênia p m  lembrar que tais familiares têm grande importância no 

sentido de evitar que O individuo pratique condutas delitivas. A titulo de exemplo, a mulher de uma 
pessoa que pretendia delinquir, na medida em que tem plena consciência dos efeitos de tal conduta, 
tem a obrigação de, por todos os meios, evitar a pdtica delitiva. Até porque ela própria os 
efeitos de eventual insucesso, com a falta de recursos, necessidade d e  visitas carcerái-ias, etc,, O 
mesmo se pode dizer de indivíduos que compõem uma ~essoajundica. E evidente que qualquer um 
sabe dos meios utilizados pela empresa para atingir 0s fins, mormente os ilegais, haja vista a 
facilidade de atingir o lucro, na diminuição da relação custo/benefício. Ora, se tais pessoas 

que também o ônus de uma condenaçào criminal do ente mora,, 
evidentemente que t o m d o  as medidas no sentido de evitar que a polltica da empresa a 
prática delitiva. 
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Ademais, ao se estabelecer que uma parte do rendimento que o preso obt6m 

trabalhando no presídio será destinada a seus familiares (conforme art. 29, Ij 

1°, letra b, da Lei de Execução Penal), est8 a norma, mais uma vez, 

constatando que a família ficou privada da pessoa que contribuía para o 

sustento da casa. Idêntico inconveniente ocorreria se a pena fosse de 

interdição de direitos (proibição de exercício de cargos, função ou atividade 

pública, mandato eletivo, profissão, atividade ou oficio, conforme o 47, I 

e 11, do Código Penal, ou mesmo de suspensão de autorização ou habilitação 

para dirigir veículos, segundo O artigo 47, 111, do Código Penal). Não resta a 

menor dúvida que um motorista profissional, condenado a esta última 

punição, teria muita dificuldade para O sustento da família, a qual acabaria por 

ser indiretamente atingida. O mesmo argumento é válido para multa. As penas 

pecunihias recaem sobre o patrimônio de um casal, ainda que só o mando 

tenha sido condenado, e não sua 

Também há que se refletir que os principais opositores da 

responsabilidade penal coletiva, além de afirmarem que as penas aos entes 

coletivos ferem o princípio da personalidade, dizem que esta deve ter natureza 

civil ou administrativa. Ora, dependendo da multa civil OU administrativa, no 

plano puramente do valor pecUniári0, esses o ~ s i t o r e s  desapercebem que, de 

forna idêntica, ela acabaria por atingir também 0 patrimônio de quem não 

contribuiu para a tomada da decisão ilícita, ou seja, atingiria aqueles traidos 

como inocentes que não participaram da decisão que desencadeou a prática do 

ilícito. 

- -- 
203 Responsabj[jdnde Penal da Pessoa Jurídica, p. 89-90. 



Infere-se, obviamente, que o principio segundo o qual 

nenhuma pena passará da pessoa do condenado não constitui verdadeiro 

obstáculo ao reconhecimento da responsabilidade penal das pessoas jurídicas. 

9.4. Inaplicabilidade de Penas Privativas de Liberdade 

Prosseguindo a abordagem dos principais pontos c o n e o s  a 
responsabilidade penal da pessoa jurídica pela legislação brasileira, a terceira 

crítica enfatiza a inaplicabilidade de penas privativas de liberdade aqueles 

entes, constituindo-se tal sanção, ainda hoje, a principal medida institucional 

utilizada contra as pessoas físicas, porém, esta modalidade de prisão, como 

destacado. mostra-se inconcebível ao ente coletivo. 

Contudo, este argumento também não procede, inicialmente 

porque a pena ~rivativa de liberdade, mesmo para as pessoas físicas, deve ser 

aplicada em última instância, quando houver total impossibilidade do 

delinquente se manter no c0nvívio social. 

Ora, no que tange à pessoa jurídica, se sua existência for 

completamente incompatível com a ordem pública, haverá a possibilidade de 

aplica@o de pena mais grave do que a prisão para a pessoa física: a 

dissolução, ou seja, o que se poderia chamar de pena de morte do ente moral. 

Repetindo, se a pena privativa de liberdade é vista como 

,.atio da sanção penal, outras re~rimendas totalmente compatíveis com a 

pessoa jurídica, podem se mostrar plenamente eficientes na formação de um 
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amplo instrumental penal de repressão AS pessoas jun'dicas, dentre outras: a 

dissolução como destacada, o fechamento da empresa, a perda de bens e 

proveitos ilicitamente obtidos, a publicação da sentença a expensas da 

condenada. 

Como bem acentua Sérgio Salornão Shecaira: "Uma das 

principais tarefas atribuída ao direito penal, dentro do estado democrático de 

direito é a de efetivar uma constante revisão da h ~ ã o  punitiva, criar critérios 

restritivos da necessidade ou não de punir. Para que o sistema penal não sofra 

distorções autoritárias, que possam ferir a dignidade humana, deve se ter em 

conta a desnecessidade da pena privativa de liberdade. A prisão é a fama 

mais extremada de controle social, é a expressão mais absoluta de seu carater 

repressivo e deve, pois, ser reservada apenas Para aqueles casos de crimes 
,7204 mais graves . 

portanto, se na verdade luta-se pela menor incidência de 

aplicação das penas prisionais, vê-se, claEmente, a contrariedade ao se 

argumentar sobre o lamento da impossibilidade da implementação deste tipo 

de reprimenda aos entes morais. 

percebe-se pois, que, a aplicação da pena privativa de 

liberdade às pessoa jm'dicas, no âmbito do direito garantidor do meio 

ambiente o qual vem tentando implementar a sua responsabilidade penal para 

resguardar a integridade dos bens jurídicos Por ele tutelado, apresenta-se, na 

maioria das vezes, desnecessária e até descabida, devendo ser ressaltado que 

0s agentes que cometem atos delituosos que ameaçam OU atinjam aqueles 

>o' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ b i l i d ~ d ~  Penal da Pessoa .Jurídica, p. 88-92. 



bens tutelados, por se tratarem de pessoas altamente socializadas, integradas 

ao corpo social e que, normalmente, tiveram a possibilidade de conquistar um 

alto grau de escolaridade, dotadas de boas qualificações profissionais205, não 

precisam assim, ser ressocializadas. 

9.5. Incapacidade de Arrependimento 

Um dos grandes valores do ser humano é seu 

arrependimento, sendo que a pessoa jurídica, como observa a última crítica g 

responsabilização penal do ente coletivo, não pode ser intimidada e nem 

reeducada, posto que ela é desprovida de vontade206, não apresentando 

capacidade de compreender a distinção entre 0s fatos ilícitos e os lícitos, que é 

o que detemina a punição das pessoas fisicas; ou Seja, OS fins da pena não 

poderiam ser atingidos pela aplicação de uma sanção deste tipo. 

Entretanto, este argumento que a Pessoa jurídica é incapaz de 

arrepender-se, igualmente, não constitui obstáculo ?i responsabilização da 

pessoa jurídica, sendo facilmente afastado ao se notar que ocorre exatamente 

o oposto, ou melhor, a punição da pessoa jurídica atende sim, perfeitamente, 

ao escopo preventivo207, seja em seu aspecto geral, de intimidar os demais 

205 A titulo itustrativo, este tipo particular de agentes também comete crimes econâmicos, os quais 
têm sido batizados de crimes do colarinho branco. 
2% O das teo,.ias da ficção e da realidade, feito no tópico 4.2. e 4.3. do capitulo referente à 
natureza jurídica da pessoa jurídica, serve também para confirmar a realidade da atividade 
conferida às pessoas morais, no sentido de que. enquanto tais, podem ter decisóes reais que 

possam divergir das opiniiles pessoais de alguns dos membros da empresa, É nesse 
contexto oue Dodemos afirmar que a vontade da ~ess~ajufidlc% executada por seres individuais. 6 . . 
uma realidade, e não uma ficção. 
20' N~~~~ mesmo sentido ~ o s é  Carlos Rodrigues de Souza, Responsabilidade Penal da peso, 
jurídica e just;ficotiva Social, in Revista de Direito Ambienta1 no 9, p. 140, ao 



membros da comunidade, seja no especial, de oferecer contra-estímulo &, 
208 pessoas que se serviram do ente moral . 

Cabe então acrescentar que: "já verificou-se que um dos 

principais objetivos atribuídos modemamente à pena é exatamente o de 

reprovar a conduta em conflito, a fim de validar O conceito de bem jurídico 

para a maioria do grupo social. Disso decorre que a imposição da pena deve 

ter como objetivo precípuo sua relevância publica e não objetivos morais. 

Dessa forma, pensar em impor objetivos morais a uma empresa, mais do que 

um contra-senso, é tentar reavivar algo que mesmo relativamente AS pessoas 

tísicas já não deve ser aplicado"209. 

Verifica-se, pois, que todos 0s argumentos contrários à idéia 

proposta foram rechaçados na íntegra, restando demonstrado de forma 

incontestável que a pessoa jurídica é passível de ser responsabilizada 

penalmente, sendo-lhe imputadas penas efetivas, e deixando portanto, de 

obter o lucro que visava com a prática do ilícito penal, sofrendo ainda, algum 

prejuízo. 

caso contrário, a pessoa que venha a praticar ações puníveis, 

no exercício de suas funções dentro de uma empresa2", despe-se de suas 

pena, mácula que se impõe pessoa juridica diante da previsão legal trazida pela lei ambienta,, traz 
em si o contra-estimulo necessário para coibir a continuidade das medidas criminosas que são 
praticadas em nome da pessoa jurídica visando atender ao interesse dessa manutenção ou 
ampliação do lucro sem respeito a qualquer regra". 
208 ~~~~~j~ ~i~~ VareIa, Eliana Fontes e Femando Galvão da Rocha, ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , , ~ ~  e 

Biodiversidade, p. 182. 
209 ~ ú ~ i ~  Ronaldo pereira Ribeiro, Da ~es~onsobil idade l'enal da Pessoa Jurídica e a N~~~ 
dos Crime,q Ambien,ois, jn Revista de Direito Ambienta1 no 12, p. 86-87. 
210 o faz com o consentimento tácito dos outros sócios ou a mando de seus 

dirigentes. 
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condiçkes pessoais, unicamente, objetivando interesse da empresa. Desta 

forma, este indivíduo só irá auferir vantagens de uma maneira indireta, ou 

seja, poderá, com sua ação, ascender socialmente dentro da corporação, uma 

vez que esta depositará nele, cada vez mais, sua confiança por ele ter agido 

em prol da sociedade. Nestes termos, vê-se que a responsabilidade do 

preposto é ineficaz e inoperante, pois, em aplicando-lhe uma pena privativa 

de liberdade, por exemplo, esta não tena nenhum efeito dissuasor 

relativamente ao ente coletivo; e se for condenado numa pena pecunihia, 

como frequentemente são pessoas insolventes, 0 patrimônio da pessoa 

coletiva, O qual poderia constituir, em regra, uma garantia de boa execução da 

pena, em nada seria afetado. Este pahmônio não sofreria maiores desfalques 

mesmo no caso da aplicação de uma Pena de multa ao funcionário, ou até 

contra o diretor, que venha a ser Paga pela própria empresa, pois referida 

sanção seri fixada tendo em conta a fortuna da pessoa física, e não tendo 

como referência a vantagem auferida com o crime e O patrimônio da pessoa 

jurídica. Destarte, a empresa que ampliou seus rendimentos, e acabou 

beneficiando-se com o cometimento do delito, Permanece com o pabimônio 

integro2". 

9.6. Argumentação a Favor da Responsabilidade Coletiva 

Decorre um fator de ordem social e ensina a Sociologia, que a 

agmpação cria um ambiente, um clima que facilita e incentiva 0s autores 

físicos a cometerem delitos em benefício da a g n p a ~ ã o ~ ' ~ .  Daí a grande 

ZI I Salomão shecsira, ~es~onsabilidade Penal da Pessoa Jurídica, p. 92-96. 
2 1 h E v a  ~~~i~ Lakatos, Sociologia Gera[, p. 116, ao definir agwamento como sendo -uma 
coletividade identificável estruturada, continua, de Pessoas sociais que desempenham papéis 



vantagem trazida em se responsabilizar penalmente a pessoa jurídica, cuja 

idéia favorece o fato de não sancionar somente os autores materiais, senão 

também e sobretudo a agrupação, não as deixando impunes pela prática de 

atas lesivos a bens de toda coletividade que devem ser tutelados pelo Direito 

Penal. 

Tem-se ainda, Conforme se comprova, que a responsabilidade 

civil OU administrativa, que são aplicadas nos países em que se nega a 

responsabilidade da empresa, em comparação com 0s efeitos que por esta 

podem ser gerados, configuram-se medidas ddbeis parã O verdadeiro combate 

à criminalidade, sobretudo no que conceme à criminalidade profissional2". 

É válido dizer então, que tanto a responsabilidade civil quanto 

a administrativa não podem impedir a responsabilidade penal dos entes 

coletivos. 

De pronto, porque tais tipos de responsabilidade, civil ou 

administrativa, possuem, respectivamente, como fundamento, o objetivo de 

reparação do dano causado ou meramente preventivo (no sentido de se 

impedir maiores prejuízos à coletividade), enquanto que a responsabilidade 

penal possui O escopo de punir 0s atas que causam perturbação da ordem 

pública. Em lugar, não se pode deixar de mencionar a possível 

existência de uma negociação entre uma empresa e autoridades 

administrativas, quando de uma decisão de carater administrativo, resultando 

em ingerências O que, indubitavelmente, leva ao profundo 

- 
reciprocas, segundo determinadas nomias, interesses e valores sociais, para a consmuqáo de 
objetivos comuns da coletividade", 
2i3  *taidis ~ i ~ t .  ~esp,lnsahj[jdadc' Pewlda  I'essou Jurídicu, p .  114-124. 



descrédito desse tipo de sanção. Acrescente-se que, dotado O ato 

administrativo de auto-executoriedade, não é incomum abusos no exercício 

desse poder. 

Não se pode duvidar da força coercitiva que se pode atribuir 

penas característica que não se traduz do emprego da 

responsabilidade civil e muito menos da administrativa que se revelam 

insuficientes e ineficientes ao escopo garantista do direito em geral. 

A última, recorrendo do instituto do ato administrativo, o qual 

é dotado de auto-e~ecutoriedade~'~, deságua, conseqüentemente, e 

comumente, nos abuso no exercício desse poder. E como se ainda não 

configurasse um forte argumento para reforçar o Peso da sanção de natureza 

criminal, é notório que muitos mandamentos administrativos são 

simplesmente descumpridos. 

Cabal está, que as medidas administrativas ou civis deveriam 

ser reservadas para os casos de menor relevância, e aqueles em que se 

identifica o atingiment~ de bens jurídicos relevantes na órbita do direito; o 

que só se avalia como decorrência de raz6es de política-criminal, aplicar-se-ia 

urna medida de natureza penal. 

- 

214 D ~ ~ ~ - ~ ~  anotar que a publicidade existente no Processo criminal, nào inerente à 
civil ou administrativa, corrobora com a coercitividade das penas criminais, 

21s auto.executoriedade consiste na possibilidade que certos atos administrativos cnsejam de 

imediata e direta  ela ~r6pria Administraç~o,,inde~endentemente de ordem judicial, (,,.) 

- o de executar direta e imediatamente seus atas imperativos, independentemente de pedido 
cominatório ou mandado judicial". Por Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo ~ ~ ~ ~ i l ~ ~ ~ ~  p, 
143- 144. 
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Nestes termos, quando um ato delituoso é cometido em 

decorrência da própria vontade dos gniparnentos, emanada de seus órgãos, há 

que se imputar uma sanção a eles pelo caráter repressivo e preventivo do 

direito penal, não sancionando somente O autor isolado da infiação penal, mas 

também as atividades que propiciaram a realização da prática criminosa 

coletiva. Busca-se então, punir tanto o executor da inflação quanto o cérebro 

que ditou ou facilitou a sua atividade. 

Assim, a responsabilização penal do ente coletivo impossibilita 

a disseminação da delinquência dessas pessoas, em razão de coibir o 

estabelecimento da garantia e da segurança consideráveis da 

irresponsabilidade. 

Cabe expor, ainda a favor da responsabilidade penal das 

pessoas jurídicas, aquilo que ela tem como seu fundamento bisico, o seu 

importante e necessário papel na defesa social, ao mostrar sua eficácia na 

proteção da sociedade contra os delinquentes que se mascaram por detrás das 

pessoas jurídicas; o que pode ser alcançado quando a ruptura do ordenamento 

jurídico-penal encontra-se restabelecida com a in te rven~o do direito 

criminal. 

Optando-se pela irresponsabilidade da pessoa jurídica, ao 

penalizar somente um preposto ou o representante de um órgão do ente 

coIetivo, estar-se-ia determinando que aqueles, sozinhos, suportassem o peso 

da decisão judicial que deveria ser dirigida a todos os verdadeiros 

responsáveis pelo ato contestado, criando assim, um sentimento de injustiça, 



ameaçando a imagem da prbpria ~ustiça' '~, ao consagrar a liberdade dos 

gmpamentos em face do dever que possuem em cumprir os mandamentos 

legais2". 

Claro fica, que o direito penal deve acompanhar a dinâmica 

social, procurando adaptar-se as necessidades de proteção aos bens e 

interesses valorizados pela sociedade. Sua abrangência nSLo pode ser limitada 

e descriteriosa, alcançando somente OS entes individuais. 

21" penal permite a perfeim distribuição da justiça, ao possibilitar a punição 
penal do ente coletivo, baseando-se em sua realidade social e jundica (entidade distinta coin 
vontade próp,.ia), evitando os abusos que decorrem de sua força. 
217 busto ~ ~ ~ i , ,  de Sanetis, ~es~onsabilidade Penal da Pessoa Juridica, p. 45-48, 
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1 o. 
RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA 

'( ...) legislação desatualizada para reprimir 

os constantes abusos ao meio ambiente deveria 

merecer imediata refomulação para sua 

adequaçso i) realidade da sociedade atual. Com o 

advento da nova lei ambiental, a situação mudou 

profundamente não Somente porque foi o primeiro 

texto legislativo no âmbito infraconstituciona/ a 

introduzir a responsabilidade penal dos 
grupamentos, mas tambem pelo fato de reunir em 

seu texto vários bens jurídicos que antes eram 

tratados de forma distinta pelo legislador'218. 

10.1. Considerações preliminares 

De acordo com o artigo 3" da Lei no 9.605198, "as pessoas 

jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme 

o disposto nesta Lei, nos Casos em que a infraçã0 seja cometida por decisão 

de seu representante legal Ou contratual, ou de seu Órgão colegiado, no 

interesse ou benefício da sua entidade". 

- 

21'8 Fausto de sanctis, ~es~onsabilidade Penal da Pessoa Jurídica, p. 69. 



Assim, seguindo a tendência do direito penal moderno de se 

superar o carater meramente individual da responsabilidade penal até então 

vigente, e cumprindo a promessa do artigo 225, $3", da Constituição Federal, 

o legislador brasileiro concedeu a pessoa jurídica a condição de ser sujeito 

ativo da prática de ilícitos na relação processual penal2I9. 

O acolhimento da responsabilidade penal da pessoa jurídica na 

Lei no 9.605198 mostra que se percebeu 0 papel das empresas no mundo 

contemporâneo, dando relevância para o impacto no meio ambiente resultante 

do atuar dessas, cada vez maiores e influentes, corporações; que contribuem, 

sem dúvida, para que a poluição, 0 desmatamento intensivo, a caça e a pesca 

predatórias deixem de ser praticados em Pequena escala, convergindo para a 

idéia de crime ambienta1 corporativo. 

O intento do legislador, como se vê, foi punir o criminoso 

certo e não apenas o mais humilde, ou 0, vulgarmente apelidado, "&de- 

chinelo"; isto porque, via de regra, O verdadeiro delinquente ecológico não é a 

pessoa fisica, o feirante, por exemplo, mas sim a pessoa jurídica, geralmente, 

os *andes p p o s  econômicos, os imponentes conglomerados industriais, 

que, quase sempre, buscam O lucro como finalidade precípua, e para 0s quais 

pouco importam os prejuízos a curto e longo Prazos causados a sociedade 

bem como pouco interessa que a saúde da população venha a sofrer com a 

po~~ição220. 

219 ' Edis Milar&, Direito do Ambiente, p. 354. 

Ibid., p. 355.  



Pode-se também acrescentar, que a prática delituosa das 

pessoas jurídicas contra o meio ambiente foi colocada, pela determinação da 

Lei dos Crimes Ambientais, sob a garantia sancionadora do Direito Penal, em 

virtude das garantias funcionais de quem aplicará as sanções penais as 

pessoas jurídicas, ou seja, o Poder Judiciário, em comparação com as 

garantias existentes na esfera administrativa, que como bem assevera Paulo 

Affonso Leme Machado, O funcionário público ou o empregado da 

Administração indireta não possuem ou deixaram de ter. 

~ a n t o  assim é, que "a experiência brasileira mostra uma 

omissão enorme da administração pública na imposição de sanções 

administrativas diante das agressões ambientais. A possibilidade de serem 

responsabilizadas penalmente as pessoas jurídicas não irá desencadear uma 

&&ica persecuçã~ penal contra as empresas criminosas. 

contudo, impor um mínimo de corretivo, Para que a nossa descendência possa 

encontrar um planeta habitável'"''. 

Vê-se portanto, que se só responsabilizar a pessoa &ica pela 

prática de ambientais, estar-se-á, na realidade, rejeitando a 

prestabilidade ou a utilidade do Direito penal para uma colaboração na 

melhoria e do meio ambiente. 

porkm, este entendimento traduzido na utilidade da 

responsabiliza@o das pessoas juridicas, implementada pela Lei no 9.605198, 

não se mostra pacifico entre os doutrinadores, cuja corrente contrária afima 

uque 
conveniente criminalizar a conduta antiec016~ica porém, o 

-- 
221 Paulo Affonso Leme Machado, Direito Ambienta1 Brasileiro, p. 643-644. 
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ordenamento jurídico deveria responsabilizar seu real infrator, e não imputar 

responsabilidade penal a uma entidade ficta, apenas para dar uma satisfação a 
sociedade. (...) Por outro lado, é certo que akgumas infrações penais deveriam 

ser consideradas ilícitos civis ou administrativos, não só pela necessidade de 

menor intervenção estatal possível em termos penais, como também pela 

ineficácia e disfunção de algumas normas tidas como criminais. É o que 

ocorre com a nova Lei Ambienta], no que diz respeito i persecução e punição 

penal da pessoa 

A ambienta1 tem merecido amplo destaque em tempos 

modemos, presente a enorme preocupação com a destmição generalizada de 

florestas, matas, rios, lagos, a fauna e a flora, etc.. Diante deste quadro a 

jurispmdência vem se manifestando a favor da inovação trazida pela Lei dos 

Crimes Ambientais, como é verificado em dois trechos extraídos de julgados 

do Tribunal de Alçada Criminal de Sã0 Paulo, in verbis: 

"A introdução da matéria na carta magna é marco histórico de 

inegável valor. A qualidade de vida interessa de tal modo a coletividade como 

um todo que não mais se admite possa o particular OU O estado satisfazer seus 

próprios interesses em detrimento das necessidades coletivas. Aproveitando- 

se da previsão constitucional, surge a Lei 9605, de 12 de fevereiro de 1998, 

introduzindo como norma infiaconstitucional a necessária responsabilidade da 

pessoa jurídica, no artigo terceiro, inédita no direito penal brasileiro"223. 

222 grita Lopes cezar, A Natureza Jurídica da Responsabilidade da Pessoa Coletiva pelo D~~~ 

Ambienta1 (9.605/98), i,, Temas Jurídicos, da Associação Paulista do Ministério Público, p. 49-51. 
223 38 Câm. MS no 349.44018 - são José dos Campos, Rei. Juiz Fábio Gouvea, j. 01-02-2000, v,u,, 
in B o l e t i m ' l ~ ~ ~ ~ l ~ ,  ano 8, no 97, d e z . R m ,  P. 504. (Mandado de Segurança impetrado pela 
empresa Petrobrh contra ato do M.M. Juiz da 4' Vara Criminal, consistente no recebimento de 
denúncia ofertada pelo Ministério Público Por suposta infra~ão ao artigo 54, 8 10, da ~~i 
Ambiental, incidindo a noma do artigo 3" do mencionado diploma legal). 
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"O combate aos crimes contra a Humanidade, especialmente 

vinculados a associação - delinquencial ou empresarial - deve ser buscado 

através de novos mecanismos penais, como a Lei 9605/98. Mas, impossível 

pensar-se em conceitos penais em cujo ceme estejam os tradicionais, 

baseados na culpabilidade, na responsabilização individual, subjetiva, sem 

que se considere a verdadeira forma de prevenção e perseguição ernbasada na 
7,224 responsabilidade social . 

Ainda, nos juizos monocráticos vem Se acentuando decisões 

prolatadas recebendo denúncias em face de Pessoa jurídica, como se tira da 

ementa abaixo: 

"Decisão de Recebimento de Lkmúncia em face de Pessoa 

Jurídica - Art. 55 da Lei 9.605/98 - Extração de recursos minerais sem 

a respectiva licença - Aditamento para inclusão dos sócios, 

e/ou prepostos da empresa como co-autores"225, 

Igualmente, a parte da doutrina que aplaude a intenqão do 

legislador brasileiro de 1.998, pela inserção da responsabilidade penal das 

pessoas jurídicas no corpo da Lei no 9.605, acentua que "os abusos ambientais 

devem receber sanção penal, justamente pela possibilidade de dano a 

número indeteminado de pessoas, obrigando a legislação a sancionar, da 

forma mais severa possível, a conduta daquele que pratica ação ou omissgo 
,7226 

criminosa deste vulto . 

224 38 Câm,, HC ,,O 331.992-2 - SP, Rel. Juiz Lagrasta Neto, j. 11-01-1999. 
" 5  52a vara, proc. no 2481% - Jacarei, Juiz Alexandre Bronzatto Pagan, j. 0 1  -09-1 998, in R~~~~~ de 
Direito Ambiental, no 12, P. 15 
226 Paulo José da costa Júnior, Direito Penal Ecológico, in Revista de Justitia do órgão do 
Ministkrio público de São Paulo, vol. 43, P. 37. 



Antes da Lei dos Crimes Arnbientais, era manifesta a omissão 

legislativa quanto a preocupação com providências impedindo agressões a 

bens jurídicos coletivos, tais como os atentados ecológicos que podem colocar 

em sério risco, considerável parcela da coletividade. 

A efetiva preocupação, no Brasil, aconteceu há cerca de 20 

anos, quando em 31 de agosto de 1.981 foi promulgada a Lei no 6.938227; 

todavia, esta lei não estabeleceu sanções penais para a proteção do meio 

ambiente. 

A efetiva proteção veio com a Lei dos Crimes Ambientais, em 

especial com a responsabilização penal das pessoas jurídicas, pois, sendo o 

meio ambiente saudável um direito de toda a sociedade (sujeito passivo dos 

crimes ambientais), face As descentralizações das funções de execuçgo e à 

administração coletiva das pessoas jurídicas, notadamente as de maior porte, 

que em geral são as maiores poluidoras, agentes de desmatamentos etc., toma- 

se difícil a apuração individual do responsável pelo dano ambiental, sem que 
,3228 ocorra a injustiça de incriminar-se apenas 0s "peixes pequenos , ou aqueles 

que recebem ordens. 

Por este motivo, O legislador resolveu incriminar a própria 

pessoa jurídica, para que esta arque pelo dano ambiental causado. 

227 lei estabeleceu uma política nacional do meio ambiente, tendo "por objetivo a preservaçào. 
melho,ja e recuperaça~ da qualidade ambienta1 p ~ p f c i a  à vida, visando assegurar, no pais, 
condições de desenvolvimento sócio-econômico, aos Interesses da seguninça nacional e a proteçáo 
da dignidade da vida humana" (artigo 2'). 
228 &ica L~~~~ Cezar, A Natureza Jurídica da Responsabilidade da Pessoa Coletivo pelo D~~~ 
A ~ ~ ~ ~ ~ , ~ I  (9.,505/98), jn Temas Jurídicos, da AssociMo Paulista do Minist6rio Público, 49. 
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10.2. As Imperfeiçaes da Lei Ambienta1 

Ao adotar a responsabilidade penal para as pessoas juridicas, o 

legislador pátrio foi influenciado pelo modelo francès. Entretanto, o legislador 

francês, como visto, cautelosamente, adaptou de modo expresso essa 

responsabilidade ao sistema tradicional do Direito A Lei de 

Adaptaqão (Lei no 92- 1336/1992) alterou diversos textos legais para torná-los 

coerentes e harmônicos com O novo Código Penal, contendo inclusive 

disposições processuais. Dentre outras medidas, estabeleceu, ainda, o 

principio da especialidade, ou seja, só é possível deflagmr-se o processo penal 

contra pessoa jurídica. quando esteja tal responsabilidade prevista 

expressamente no tipo legal, definindo-se, assim, as inffações penais possíveis 

de serem imputadas ao ente C O I ~ ~ ~ V O * ' ~ .  

Na Lei n9.605198 ocorreu exatamente o inverso. O legislador, 

*'de forma simplista, nada mais fez do que enunciar a responsabilidade penal 

da pessoa juridica, cominando-lhe penas, sem lograr, contudo, institui-la7y23' - 

ao descrever as normas penais incriminadoras na Lei dos Crimes Ambientais 

não indicou sobre qual delas poderia rccair a rcsponsahilidade da pessoa 

jurídica nem, tampouco. qual a pena a ser aplicada em cada caso'32. 

229 "Elencou &trizes genéricas a pessoa jurídica e a5 respectivas penas. na parte geral, e indicou, 

na parte especial, os tipos penais atribuíveis ao ente moral". Por Luis Paulo Sirvinskas. Ques,ões 
Pol&,,jcus sobre o R~.sponsahilidade Penal da Pe.essoo Jurídica nos C'rimes Amhirntuis. in Boletim 
do IBCCrim. no 65. p. 8. 

~ ~ i z  Regis Prado. L7rirne Ambienta/: Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica?, Boletim do 
IBCCrirn. n' 65. p. 3. 
Zl l Ibid.. mesma página. 
?32 A questão da possibilidade de aplicação de penas às pessoas jurídicas está apresentada no 
Capitulo 10. 
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Assim, ao invés de aproveitar a abertura constitucional para a 

punição penal de empresas agressoras do meio ambiente, o Congresso 

Nacional elaborou a Lei no 9.605198, repleta de imperfeições, sofrendo 

severas críticas pertinentes e direcionadas em suas omissões e equívocos, 

mesmo tendo permanecido o projeto sete anos em trâmite no Congresso. 

Carlos Medeiros Silva adverte: "os técnicos de todas as 

matizes passaram a disputar e a concorrer com 0s juristas na redação dos 

textos. Mas, desconhecendo aqueles os princípios gerais da ordenação jurídica 

e ignorando as peculiaridades de seus variados compartimentos, cometem 

frequentemente erros e enganos lamentáveis". Poderia pensar-se na de 

um órgão de técnica legislativa, através do qual se assegure a permanente 

participação de juristas experientes na elaboração das leis que dizem respeito 

ao direito em suas diversas modalidadesz33. 

se tratando de descrever condutas que devem ser 

sancionadas penalmente, o legislador deve considerar, antes de tudo, que será 

em vão tipificar as condutas reprováveis se a redação do dispositivo não 

atender convenientemente a técnica preconizada. A lei penal está 

fundamentada na necessidade de promover a defesa social, devendo ser clara, 

de fácil compreensão e objetiva aplica~ão. 

233 ~ ~ ~ i ~ t ~  F~~~~~~ 1651397. Complementando, no mesmo sentido, Heleno Cláudio Fragoso: 
precarissima legislação penal dos Últimos tempos pm~orciona, igualmente, material para a análise 
critica em setores, notadamente, em relaçgo ao direito penal hibutário econômico, ve,jfica- 
se que o vem lançando da ameaça penal indistintamente, num conjunto de leis altamente 
defeituosas, que levam os juristas a perplexidade. Tem-se a impressão de que as leis no ~ ~ ~ ~ i l  são 
hoje feitas clandestinamente, e, no que tange ao direito penal. que a o  feitas por leigosw, in ~~~i~~ 
~ ~ ~ ~ i l ~ i ~  de c,jminologia e Direito Penal, no 12, P. 63. 
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~ a n t o  e, que parece que foi dada pouca importância g 

sistematização penal, ou melhor, a Lei dos Crimes Arnbientais não zelou por 

uma definição clara e precisa dos tipos penais relacionados com delitos 

ambientais passíveis de serem praticados pela pessoa jurídica. "O legislador 

de 1998 perdeu grande oportunidade para elaborar legislação exemplar, 

trazendo a vigência lei repleta de equívocos e que dificultam a sua exata 

compreensão e aplicação a cada caso concreto, a exemplo do que acontece 

neste mandado de segurança"234. 

AO contrário do que prevê o Código Penal Francês, a Lei no 

9.605198 não previu taxativamente 0s tipos penais em que a pessoa jurídica 

possa figura como sujeito ativo, somente trazendo um enunciado genérico: as 

pessoas jurídicas serão responsabilizadas civil, penal e administrativamente 

quando a infração, prevista na lei ambiental, for praticada por decisão de seu 

representante legal ou contratual, OU de seu órgão colegiado, no interesse ou 

beneficio da entidade (artigo 3"). Logicmente que seria preferível deteminar, 

caso a caso, quais as infrações que poderão ser imputadas a pessoa jurídica, 

reservados alguns tipos, exclusivamente Para a responsabilidade da pessoa 

física, sem possibilidade de extensão. "Entrega ao juiz (e, antes dele, a 
polícia e ao público), no caso concreto, o enquadrament~ típico por 

extensão, ameaça seriamente O princípio da legalidade"235. 

Ora, neste mister, a Lei dos Crimes Ambientais, ao não 

estabelecer especificamente os ilícitos penais que a Pessoa jurídica pudesse 

234 3. C$,,,,, MS no 349,44018 - São José dos Campos, 3OJuiz Carlos Bueno, j. 01-02-2000, v,u., i,, 
Boletim IBCCRIM. ano 8, no 97, dez.12000, P. 504. 
2" l~,,,,innrnh& pinto dc Arnsvedo. Pc.ssrin .lurídica. A c ~ ~ I  Penal e Prricrsso /'enii/ nu /.'.i ,Q,,,~,~,,,,,,~. 
i,, de ~ i ~ ~ i t u  Arnbienial no 12. P. 1Oy. 



cometer, sem prévia definição da conduta punível, veio a infringir o princípio 

da legalidade236, uma vez que uma descrição penal vaga e indeterminada não 

permite o reconhecimento do comportamento ilícito, podendo-se dizer que 

uma norma sem preceito ou Sem saIIçã0 é inexistente. 

Nesta Última afirmação, tem-se as palavras de Aníbal Bruno, 

"como toda norma jurídica, a norma penal compreende o preceito e a sanção: 

o preceito, que contém o imperativo de proibição OU comando, e a sanção, que 

ameaqa de punição a violação do pRceit0. No preceito se exprime a vontade 

estatal de estender a determinados bens Jufidicos a proteção penal, proibindo 

ou ordenando atos, em conformidade com essa Proteção; na sanção manifesta- 

se a coercibilidade do preceito, que é Uma das características da norma 

jurídica. São dois termos que se prendem indissoluvelmente um ao outro, para 
9,237 integrar a unidade de conteúdo da norma de direito. . 

A imperfeição da Lei no 9.605198 acima exposta, pode dar 

ensejo admissão de que ficaria a critério do julgador escolher qual dos 

crimes elencados na nova lei pode ser praticado pela pessoa jurídica. 

Abrindo parênteses, outra imperfeição presente na lei que se 

examina, e intimamente relacionada à falta de tipifica~ão de condutas 

delitivas para a pessoa jurídica, diz respeito ai aplicação das sanções a ela 

impostas, que será tratada em capítulo próprio. 

2'6 pelo principio da legalidade nenhum fato pode ser considerado crime, ainda que imoral, anti- 
social danoso, sem que antes da ocorrência deste fato exista urna lei definindo-o como c.irne 
(nulluk sjne lege). Esta garantia penal está prevista na Constituição Federal, em seu art, 50, 
XXXIX, que reza: .'N& haverá crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem 
c o m i n a ~ o  legal", Frise-se que também est8 inscrito no artigo 1" do Código Penal bmileiro, 
237 Direito Penal, p. 179. 
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Outra omissão, ainda, que pode ser levantada refere-se A 

disposição contida no artigo 3" da lei ao dizer, expressamente, que a pessoa 

jurídica somente poderá ser responsabilizada criminalmente quando houver 

decisão do representante, ou de seu órgão, no interesse ou benefício da 

empresa. Portanto, presente na .  noma penal está a exigência do dolo 

específico, na medida em que o preceito reclama, de modo expresso, uma 

vontade p a a  a prática de uma conduta delituosa a qual visa um fim especial, 

um particular escopo ou motivo, diferindo do dolo genérico onde há a vontade 

de realizar o fato descrito no tipo, em seu núcleo (vontade de mata, etc.)238. 

Assim, aplicando o conceito acima, pelo qual se a intenção for 

diversa daquela requisitada pelo tipo respectivo, deixará de existir infiaçgo 

penal, & luz da Lei dos Crimes Ambientais. Deduz-se, obviamente, que a 

pessoa jurídica somente poderá ser responsabilizada c~iminalmente quando 

houver (vontade dirigida) do representante no interesse da empresa 

(fim especial), uma vez que, saliente-se novamente, está expresso. 

Nota-se, assim, que se toma dificultoso enquadrar O conceito 

de culpa239 na previsão contida no artigo 3' da lei no 9.605198, já que, como 

dito, este faz referência a uma decisão dirigida a um fim especial, e na culpa 

não há vontade por parte do autor de obter o resultado lesivo; resultado este 

que sobrevém em conseqüência de uma das causas de que trata a lei: 

impmdência, negligência OU imperícia240. 

238  li^ ~~bb,j , , i  Mirabete, Manual de Direito P e n a l  Parte Geral, v. 1, p. 140. 
- ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~  nos crimes dolosos a vontade está dirigida à realização de resultados objetivos 

ilicitos, os tipos cu~posos ocupam-se não com o fim da conduta, mas com as conseqnências 
sociais que a conduta vai produzir; no crime culposo o que importa não é o tim do agente (que é 

licito), mas O modo c a forma imprópria com que atua". Ibid., p. 141. 
240 T~ o inciso 11 do artigo 18, do Código Penal, que 0 crime 6 culposo: ''quando o deu 
causa ao por impmdência, negligência ou imperícia". 
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Poder-se-ia concluir dizer que por ausência de definição legal, 

a pessoa jurídica não pode praticar crime culposo. Entendimento contrário, 

importaria em ofensa ao princípio da reserva legal; e ainda mais, segundo o 

parágrafo único, inciso li, do artigo 18 do Código Penal, "salvo os casos 

expressos em lei, ninguém pode ser punido fato previsto por crime senão 

quando o pratica dolosamente". 

por fim, "o que não se pode tolerar, sob pena de sérias 

violações a princípios legais e constitucionais, 6 desconsiderar os equívocos e 

omissões da nova lei. Ainda que prevista na Lei de Introdução ao Código 

Civil que na aplicação da lei O juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige 

e às exigências do bem comum"24'. 

Então, cabe expressar que: "o mundo jurídico aguardava 

ansiosamente a regulamentação ordinária da responsabilidade penal das 

empresas. ~amentável é que tenha vindo de maneira tão deficiente e 

l a c u n o ~ a " ~ ~ ~ .  

10.3. Norma de Extensão 

Apesar das críticas trazidas a Lei dos Crimes Ambientais, no 

sentido de que a não especificação de crimes para a pessoa juridica, sem 

definição da conduta punivel, infringiu 0 principio da legalidade, há que se 

241 38 ,-âm,, MS 349.44018 - São Jose dos Campos. 3" Juiz Carlos Bueno, j. 01-02-2000, v,u., ;,, 
~ ~ l ~ t i ~  I B C C R I M ,  ano 8 ,  no 97, dez./2000, P. 504 (g.0). 
242 skrgio ~ ~ j ~ ~ b  Shecaira, A ~esponsabilidade das Pessoas Jurídicas e os Delitos ~ ~ b , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  in 

Boletim do IBCCrim, no 65, P. 03. 
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aqui trazer a defesa apresentada para esta imperfeição, cujo maior argumento 

funda-se na idéia a partir da qual O enquadramento típico por extensão, não 

ameaça o princípio da legalidade, senão veja-se. 

A Lei 9.605198, a exemplo da técnica utilizada no Código 

pena], 6 composta de duas partes: Parte Geral e Parte Especial. Na primeira 

parte estão enunciados OS princípios que norteiam O aplicador da lei na 

imposição e gadação da penalidade, a qualidade de sujeito ativo, agravantes e 

atenuantes etc. Na segunda parte estão dentadas as condutas que o legislador 

penal reputou dignas de proteção e carecedoras de tutela. 

Desse modo, como já salientado, a Parte Geral da Lei, em 

especial seu artigo 39 regulamentou a responsabilidade penal das pessoas 

jurídicas, não fazendo, porém qualquer menção na parte especial do diploma 

legal. contudo, para este entendimento, o artigo 3" é aplicável aos crimes em 

espécie previstos na Parte Especial da Lei, uma vez que O legislador utilizou- 

se da técnica da ti~icidade indireta, também denominada tipicidade por 

extensão. utilizada no Código Penal. 

A tentativa (artigo 14, inciso e O CO~CUTSO de agentes 

29)244 só são puníveis graças a esse recurso de tipificação indireta 

sendo que ninguém jamais salientou a sua inaplicabilidade. 

2" 0 é tentado "iniciada a execuçso, não se consuma por circunsfincias à 

vontade do agente". 
244 "Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na 
de sua culoabilidade" 



Dessa forma, poder-se-ia estender o artigo 3" da Lei no 

9.605198 a toda a parte especial do referido diploma legal, havendo uma 

verdadeira construção do tipo penal incriminador, sem contudo, ferir 0s 

princípios basilares do direito 

"O tipo é essencialmente uma fórmula descritiva do fato 

punível e a este aspecto é que fazemos referência quando falamos geralmente 

de tipo ou de tipicidade. A fórmula a que se deve ajustar O fato para constituir 

crime. (...) Essa expressão Se transforma, assim, no meio pelo qual se 

manifesta o ilícito penalmente sancionado, e a fórmula do tipo junta ao seu 

aspecto descritivo a sua função de forma necessária de expressão do ilícito 

Na Lei dos Crimes Ambientais não existe fato punível descrito 

que possa ser praticado pela pessoa jundica, nenhuma fórmula que enquadre 

um deteminado fato realizado pelo ente coletivo a Um inexistente conjunto de 

elementos descritivos de um eventual delito a ser-lhe imputado. 

Com tal entendimento, em que se utiliza da tentativa e do 

concurso de agentes, justificada se acha a não infiação ao princípio da 

legalidade trazida no artigo 3" da Lei no 9.605198. de se notar, porém, que a 

tipicidade extensiva aplicada nestes casos refere-se a uma adequação típica de 

subordinação rnediata, onde já existe um fato típico (0 que não ocorre na ~~i 
. . .  

dos Crimes hbientais),  cujo conteúdo prolbltlvo é de certa forma alargado. 

2" cC~CStC dos Santos Pereira Gomes, Crimc'f ('onlru o hleio Ambiente Resy~nsahi[idade, 
.Vun~olr> I'rnr~l. p. 46-51. 
'4" ~ ~ i b ~ l  B ~ ~ ~ ~ ,  ~ ) i ~ ~ i l o  Penal Porte Geral, t .  I .  p. 334-335. 



Ou seja, "a tentativa (conatus) constitui ampliação temporal da 

figura típica. Trata-se de um dos casos de adequação típica de subordinação 

mediata (o outro está no concurso de agentes). A sua punibilidade se 

estabelece em face do disposto no art. 14, 11, do CP, que tem eficácia 

extensiva, uma vez que por força dele 6 que se amplia a proibição contida nas 

normas penais incriminadoras a fatos que O agente não realiza de forma 

completa, pois apenas pratica atos dirigidos a realização perfeita do tipow"'. 

10.4. Requisitos para o Reconhecimento da Resp~nsabi i iza~ao Penal 

Coletiva 

Basta uma superficial análise do conteúdo do citado artigo 30, 

para se notar que a responsabilidade penal da pessoa jurídica está 

condicionada a dois fatores: 

que a infração tenha sido cometida em seu intaesse ou 

beneficio; 

b) por decisão de seu representante legal ou contratual, ou 

de seu colegiado. 

percebe-se que com a disposição trazida pela Lei dos Crimes 

Ambienta$ "não mais se considera a Pessoa jurídica apenas uma pessoa 

estranha aos membros que a compõem, como 0s dirigentes. Tam&rn se 

atribuiu a essa pessoa autoria da conduta que intelectualmente foi pensada por 

seu representante e materialmente executada Por seus agentes, apenas com a 

--- 
247 ~ ~ ~ & i ~  E, de jesus, Direito Penal - Parte Geral, v. I ,  p. 33 1. 



condicionante de ter sido O ato praticado no interesse ou beneficio da 
7,248 entidade . 

Desta foma, h4 a necessidade de que a infração seja no 

interesse da pessoa coletiva, que a prática da infração objetive uma utilidade 

para a finalidade da pessoa jurídica; excluindo-se, por conseguinte, as 

infiações que tenham por escopo proveito do próprio agente, pessoa física, 

sendo aquelas de h i c a  e exclusiva responsabilidade. 

~ o g o ,  se o ato praticado, mesmo através da pessoa jurídica, 

apenas visou a satisfazer os interesses do dirigente, sem qualquer vantagem 

ou benefício para a pessoa jurídica, essa deixa de ser O agente do tipo penal e 

passa a ser meio utilizado para a realização da conduta criminosa; e, ao 

contrário, quando a conduta visar a satisfação dos interesses da sociedade, 

essa deixa de ser meio e pSSa a ser agente249. 

Pode-se ainda extrair, do acima exposto, que estarão 

igualmente excluídas as infi-a~ões que só podem ser cometidas pela pessoa 

fisica, como 0s dos artigos 66 e 67 da Lei dos Crimes Ambientai~~~O, que são 

delitos não na abrangência normal da atividade da pessoa jundica. 

condicionante esta, que acaba por diminuir, consequentemente, o rol de 

possibilidades de infiaçks que Possam ser praticadas pela pessoa jurídica. 

-- 
248 ~~~é carlos Rodrigues de Souza, Responsabilidade f enal da Pessoa Jurídica e sua J ~ ~ ~ $ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

.yocial, i,, ~ ~ ~ i ~ t ~  de Direito Ambiental, v. 9, P. l4l .  
249 lbid, p. 142. 
2x0 66. Fazer o funcionho público afirmação falsa ou enganosa...". "Art. 67. conceder o 

funcion~rio autorizaç80 ou permissão em desacordo Com as normas ambientai 
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Com a condicionante ora examinada, o legislador brasileiro 

tentou evitar uma acusação contra a pessoa jurídica que envolvesse um fato 

estranho aos seus interesses. A prática ilícita tem que estar apoiada na 

obten@o de benefícios ou interesses da pessoa jurídica, assim como, "se uma 

empresa não troca um ultrapassado filtro e persiste poluindo as águas de um 

rio, é evidente que a omissão atende ao seu interesse de não aumentar os 

custos e a beneficia, pois o lucro será 

Então, partindo da avaliação desta condicionante imposta pela 

Lei no 9.605/98, de que o delito há de ser praticado de modo a satisfazer os 

interesses da pessoa jurídica ou ao menos em benefício dessa, é que se 

vislumbra a necessidade de analisar O elemento subjetivo do tipo, 0" seja, a 

presença, na prática da ação delituosa, do dolo especifico, como abordado no 

item anterior, visto que a conduta executiv& materíal, será sempre exercida a 

mando do representante legal Ou contratua1 ou ainda do órgão colegiado, 

precipuamente, aqueles interesses da empresa252. 

Como trazido no início deste item, a segunda condicionmte da 

responsabilidade penal da pessoa jurídica, dita que a infi-ação seja cometida 

decorrente de uma decisão, de Um representante legal ou contratuai, ou ainda 

de seu colegiado. 

251 Vladimir passos de Freitas e Gilberto Passos de Freitas, Crimes Contra a Natureza, p, 65-66, 
152 " ~ ~ t ~ ~ d ~  pois, diante de uma conduta realizada Por uma pessoa jurídica, devemos inicialmente 
avaliar se e&a conduta foi efetuada em benefício ou visan* a satisfazer os interessa sociais da 

jiiridiia i. ri,im rigundo momento. o ilemenfo sub~,etlvo. dolo ou culpa, qiiaiidu da cxecuçao 
ou da deteminação do ato gerador do delito, transferindo, num ato de ficqao, a vontade do 
dirigente à pessoa jurídicaqq. por Edis Mil&, Direito do Ambiente, p. 356. 
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Neste ponto, cabe esclarecer de quais pessoas ou Órgfios poderá 

partir a decisão, para que então esteja configurada a responsabilidade penal da 

pessoa jurídica à luz da Lei no 9.605198. Assim, por representante legal 

entende-se aquele que exerce a função em virtude da lei, hipótese que 

pressupõe que a lei, e não O ajuste dos sócios, indique O representante da 

pessoa jurídica. 

NO âmbito do Direito Privado, se o contrato for omisso, todos 

0s sócios serão considerados habilitados a gerir e, consequentemente, serão 

representantes da pessoa dos quais deverá ser emanada a decisfio 

para a prática da infraçfio. 

que se ressaltar, que na alualidade a hipótese aqui trazida, é 

pouco comum, podendo ser mais clara no Direito Público, onde, e. g,, o 

Presidente é quem representa a ~nif io"~,  n'Esm0 que possa ser representado 

por outra pessoa (Ministros de Estados); sendo mais comiqueira a do 

representante contratua]. 

Relativamente ao representante contratual, a regra é que ele 

seja apontado no contrato social. 

Ainda em referência ao artigo 302, no 3, do Código Comercial 

o contrato social tem que dispor sobre quem pode gerir em nome da 

253 ~ * i ~ ~  302, n, 3, do Código Comercial: "0s tIOtIIeS dos sócios que podem usar da fima social 
ou ge,jr em nome da sociedade; na falta desta dec lm~ão ,  entende-se que todos os s6cios podem 
usar da firma social e gerir em nome da sociedade". 
234 ~~~i~~ 76,  da Constituiçáo Federal: "O Poder Executivo é exercido pelo presidente da 
~ ~ ~ , j b l i ~ ~ ,  auxiliado pelos Ministros de Estado". 
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sociedade, ou seja, é no ato constitutivo da sociedade comercial que isto será 

determinado. 

Finalmente, a terceira hipótese, Órgão colegiado, pressupae 

sociedade anônima e, nela, ao conselho de administração e/ou a diretoria cabe 

dar as orientações gerais a companhia255. 

Delimitado acima estariam as "pessoas" que podem, segundo a 

Lei Ambiental, emitir uma decisão para a consecução de uma prática de um 

ilícito penal, capaz de gerar a responsabilidade penal da pessoa jurídica que 

teria algum beneficio; porém, há aqueles que incluem neste rol, toda a pessoa 

fisica que se encontre estreitamente ligada à pessoa coletiva. 

Desse modo, havendo este elo estreito entre a pessoa fisica e a 

jurídica, uma ligação permanente Com a empresa, O que se caracteriza pela 

relação empregaticia, assim considerada em um sentido amplo, haverá 

confluência de interesses entre pessoa física e jurídica, beneficiária do 

ilícitozS6. 

Da mesma maneira, condicionam a responsabilidade penal da 

pessoa jurídica a mais um requisito, não previsto na Lei dos Crimes 

Ambienta$ que também limita a abrangência daquela responsabilidade, qual 

seja, de que a prática da i nhção  deve ter 0 auxílio do poderio da pessoa 

coletiva, resultante da reunião de forças econômicas, o que vem a provocar 

255 *digo 138 e seu $ I', da Lei no 6.404176: "A administração da companhia competirá, 
dispuser o estatuto, ao Conselho de Administração e diretoria, ou somente à diretoria, 5 10 O 
~ ~ ~ ~ ~ [ h ~  de Administração é órgão de deliberação colegiada, sendo a representação da companhia 
privativa dos diretores." 
256 sdRio salornão Shecaim ~esponsabilidade Penal da Pessoa Jurídica, p. 100. 



que essas infrações tenham um volume em intensidade superior a qualquer 

infraqão da criminalidade tradicional2''. 

Assim, o que verdadeiramente caracteriza e distingue as 

infrações das pessoas coletivas é O poderio que atrás delas se oculta, nâo 

bastaria, portanto, as características acima enumeradas, "é a utilização da 

infra-estrutura fornecida pela empresa que propicia o cometimento do crime. 

Sem a reunião dos esforços de várias pessoas, agrupadas sob o manto da 

pessoa jurídica, o cometimento do crime não seria possível. É o poder, que se 

oculta por detrás da pessoa jurídica, e a concentração de forças econômicas do 

agmpamento que nos permitem dizer que tais infi-aç6es tenham uma robustez 
9,258 e força orgânica impensáveis em uma pessoa fisica . 

10.5. Abrangência da Responsabilidade - Pessoa Jurídica de Direito 

Público 

Questão importante que aflige a doutrina diz respeito a 
abrangência da responsabilidade penal, ao indagar quais as pessoas jurídicas 

estariam sujeitas a esta responsabilização: somente as pessoas juridicas de 
259? 

direito privado ou também as de direito público . 

257 Neste sentido: Fausto Martin de Sanctis, Responsubilidude Penal da Pessoa Juridicu, p. 38-48; 
Vladimir Passos de Freiias e Gilberto Passos de Fmiias, Crimes Contra a Natureza, p. 65-66; e 
sérgio ~ ~ l ~ ~ ã ~  (ihe&m ~esponsabilidade Penal da Pessoa Jurídica, p. 100-101. 
258 Sérgio SalomZlo Shecaira, Op. Cif., P. 100. 
2s9 A OS  tado dos-membros, o Distrito Federal. e 0s Municipios, são as pessoas jurídicas de 
direito público interno, segundo artigo 14 e seus incisos do Código Civil Brasileiro. 
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Analisando-se tal questão, constata-se que poucos autores se 

posicionaram a respeito da possibilidade de os entes públicos serem punidos 

criminalmente por seus atos socialmente lesivos. 

É assim que se manifesta, por exemplo, Walter Claudius 

~ ~ ~ h ~ ~ b ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  ao afirmar que "Todavia, as pessoas jurídicas de Direito 

Público não devem ter negada a sujeição criminal ativa por princípio. A 

autonomia decorrentes da personalidade que O Direito Ihes outorga é 

semelhante A das pessoas jurídicas de Direito Privado". 

O fundamento para tal interpretação decorre do entendimento 

de a pessoa jurídica de direito público ser igual, sempre, a pessoa jurídica de 

direito privado, independentemente de sua natureza jurídica. 

Majoritariamente, contudo, a doutrina não concorda com tal 

entendimento, afirmando que as pessoas jurídicas de Direito Público Interno 

não são iguais às de Direito Privado. A diferença entre ambas, dizem, é 

flagrante, não sendo equívoco i-ifirmar-se que 6 mais fácil reconhecer 

diferenças entre elas ao invés da igualdade pretendida2h'. 

Neste sentido, não acatam 0 entendimento de que a 

irresponsabilidade penal do ente público acarretaria em uma violação do 

2M) A Pessoa Jurídica Criminosa, P. 2 12. 
Z 6 l  verdade, podemos afirmar que a própria vontade criadora, geme dos entes coletivos, é 
distinta, Para tanto, basta ver que, no caso das pessoa jutidicas de Direito Público Memo, 6 a 
Constituição Federal (no caso da CF188: art. 18, ''caput") quem as cria, através do 
constituinte o,.igin+io concedido ao Parlamento, onde resta traduzida a vontade de um povo, que 
em nada se identifica com aquele convergente direcionamento psicológico ensejador da criaçâo de 
uma empresa através da pessoa dos sócios" (g.0). Por Pedro Krebs, A (rr) 
Responsabiljdade Penal das Pessoas Jurídicas de Direito Público Interno, jn Boletim IBCCRIM 
na 88, p. 04. 
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princípio da igualdade, porque as pessoas jurídicas de direito público interno 

são distintas - senão em tudo - em vários aspectos das de direito privado. 

De igual forma, reafirmam, tal distinção é decorrente de uma 

aspiração legítima. As pessoas jurídicas de direito público interno são criadas 

no sentido de fazer valer OS anseios de um povo. Sem elas, haveria uma 

centralização de atribuições numa só pessoa, o que dificilmente permitiria 

uma correta atuação dos representantes da ~ a ç ã o ~ ~ ~ .  

Pode-se concluir que é razoável esta prerrogativa, uma vez que 

em questões patrimoniais, tratadas em demandas civeis, sempre existiu uma 

quebra do principio de igualdade a favor dos entes públicos; assim, porque 

não se valer desta mesma distinção, entre o público e o privado, para fins 

penais, onde a responsabilização deve ser entendida como mais restrita263. 

Contrário a este argumento, porém chegando mesma 

conclusão, Sérgio Salomão ~ h e c a i r a ~ ~ ~ ,  afirma que 0 mais convincente é o de 

que o Estado, sendo o titular do juspuniendi, não poderia pretender punir a si 
pr~prio2m5. I S ~ O  porque, as pessoas jurídicas de direito público interno acabam 

por se confundir com o próprio Estado. 

262 Ibid., p. 03. 
Apenas alguns exemplos dentre vários: o procedimento especial da execução fiscal - ~~i 

6.830/80; o procedimento distinto da execução contra a Fwxnda Pública - artigos. 730 e squinie 
do CPC; o pagamento por precatórios artigo 100 da 0s prazos processuais privilegiados - 
artigo 188 do CPC etc. 
2" invocação do principio da isonomia nHo 6 um bom argumento. Na realidade, h& que se 
desconhecer as inúmeras diferenças existentes entre o Estado e as pessoas jundiças de direito 
privado, não sb no plano fático como no que conceme ao tratamento jurídico que o Direito lhe dá 
reconh,.ççndo tais particularidades" (Re.spon.subilidodc P~rnul do Pes.soa Jurídicu, p. 143-144). 

' 

265 walter Claudius ~othenburg, mesmo admitindo a puniçâo dos entes públicos, atj,.,,,a a 
estranhissima que adviria deste procedimento: "Admitida a capacidade &mina, das 

jurídicas de Direito Público, em particular o próprio Estado, teremos uma interessante 



Pondera-se, ainda, no sentido de que é impossível 

responsabilizar penalmente as pessoas jurídicas de direito público, que o 

cometimento de um crime jamais poderia beneficiá-las, e que as penas a elas 

impostas ou seriam inócuas ou, então, se executadas, prejudicariam 

diretamente a pópria comunidade beneficiária do serviço 

Ousa-se discordar. Primeiro porque, no tocante a legislação 

pátria, a Lei dos Crimes Ambientais não tratou de excluir ou tratar 

diferentemente as pessoas jurídicas, 0 que dá ensejo a possibilidade da 

responsabilização dos entes públicos. 

Depois, em face do princípio da isonomia, não existe 

justificativa plausível para excluir as pessoas jurídicas de direito público da 

responçabilidade penal inserida no Lei Ambiental, em obediência a 

mandamento constitucional (art. 225. 9 3', CF). 

E nem se diga que as diferenças existentes, tanto no plano 

fático como jurídico, entre as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas 

jurídicas de direito privado, Como, por exemplo, a função soberana do Estado, 

configuraçao dos pa@is assumidos pelos órgãos públicos (oficiais) envolvidos no processo 
judiciário, O ~ ~ t ~ d ~  estará, como de ordinário, encarregado da investigação (polícia), da 
persecuç~o~acusaç~o (Ministério Público), do julgamento (Magistratura), e também ao E~~~~~ 
incumbirá a sua defesa - através da Pmcumi~ria/Advocacia Geral (à medida que cabe 
onvativamente a ela a defesa judicial e exbzijudicial dos interesses do Estado)" (A pessoa J~~~~~~ 

Criminosa, p.2 15). 
266 josé purvin de Figueiredo e Solange 'reles da Silva, Responsabi[idade penal das 
pessoas JuridjCas de Direito público na Lei 9.605194 P. 57. No mesmo sentido, ~~~~t~ Martin de 
sandis, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ b i l i d a d e  Penal da Pessoa Jurídica, P. I09- 1 18, a0 se reportar g inaplicabilidade 
de certas como o confisco, a dissolução e a suspensão. 
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as tornaria desiguais e, consequentemente, deveriam ser desigualmente 

tratadas. 

Como bem disse Paulo Affonso Leme Machado, ambas se 

sujeitam aos rigores da lei, O que, em principio, segundo suas considerações, 

faz sentido, pois não tendo ela feito qualquer distinção, não cabe ao intérprete 

fazê-la, segundo conhecido princípio de hermenêutica (Ubi lex non distinguit 

nec nus distinguere debemu~)~~' .  

Nada impede, assim, que o próprio Estado possa praticar as 

figuras tipicas descritas na Lei dos Crimes Ambientais. Se assim não fosse, 

devefiam também ser excluídas as responsabilidades civil e administrativas 

do Estado pela prática de atividade lesiva a0 meio-ambiente. 

O argumento de que tendo o Estado O monopólio do direito de 

punir, não deve sancionar-se a si Próprio, não convence. Quem exerce o jus 

6, de fato, o Estado, único titular do poder-dever de punir a pessoa 

(física ou jurídica) que tenha cometido uma infiação penal. 

só que o Estado, ao chamar Para si o exercício desse poder- 

dever, o realiza por meio do Estado-Juiz, após ter sido instaurada uma lide 

penal, de iniciativa, sendo O delito de ação penal pública, condicionada 

incondicionada, do ~ in i s te r io  Público (que é o Estado-~dminis t ra~ã~)  e, 

sendo o ilícito de alçada privada, do ofendido ou seu representante legal. 

- 
267 Direitu Arnhientul Brasileiro, p. 594-595. 



Por tudo isso, compete ao Estado-Juiz a jurisdição (exercer a 

juris &tio - dizer o direito) e, para tanto, haverá a necessidade do processo 

penal, para viabilizar a aplicação da lei ao caso concreto. 

A corroborar, na prática, a possibilidade de ação penal contra 

pessoa jurídica de direito público, anota-se que em 03 de fevereiro de 1999, o 

órgão do Ministério Público de São José dos Campos - SP, denunciou a 

Prefeitura Municipal daquela cidade, por danos ambientais, ao suprimir 

vegetação rasteira, mediante corte e soterramento, às margens do rio do Peixe, 

em bea  de proteção ambienta]. A exordial foi recebida e citado o Prefeito, 

havendo proposta de transação penal pelo Ministério Público, e que consistia 

na reposição, pela ré, de 500 árvores no local onde se deu O desmatamento e 

na criação de um programa de educação ambienta1 junto aos alunos do ensho 

básico do distrito. A proposta foi aceita pelo administrador distrital, que 

servia como preposto do Município, e o acordo homologado, com a 

conseqüente extinção da ação 

fato, porém, que ao se compulsar a Lei no 9.605/98, pode-se 

constatar a ocorrência de uma certa incompatibilidade entre a eventual 

aplicac;ão de penas e os entes públicos, O que, evidentemente, não significa 

dizer que o agente público, propulsor do ato lesivo ao meio ambiente, estará a 

salvo da responsabilização penal. 

Desta forma, seria admissivel a aplicação de multa (art. 21 1) 
9 > 

das penas restritivas de direito (m. 2 1 ,  11) consistentes em suspensão parcial 

?a Processo 1.354198 da 4" Vara Criminal da Comarca de São José dos campos, incuna a 
~~~i~.~~lid~d~ no art. 38, C.C. o art. 3 9  da Lei n. 9.605198. (Revista de  Direito Ambiento), no 15 

2 P. 
208-2 1 O). 
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ou total de atividades (art. 22, I), interdição temporária de obra ou atividade 

(art. 22, Ir), e da pena de prestação de serviços a comunidade (art. 21, III), em 

que se incluem custeio de programas e de projetos ambientais e execução de 

obras de recuperação de áreas degradadas (m. 23, II), como, aliás, ocorreu na 

ação penal movida contra a Prefeitura da Comarca de São José dos Campos - 

SP, supra citada. 

As outras penas, especialmente a de liquidação forçada (art. 

24), ficam excluídas de aplicação Pessoas jurídicas de direito pUblico, 

assim a União, Estados e Municípios, por incompatíveis com o 

interesse e com as funções típicas da administração. Nada impede, 

entretanto, sejam aplicadas empresas públicas, autarquias, fundações e 

sociedades de economia mista. 

Pelo que se expôs, conclui-se não estarem as pessoas jurídicas 

de direito público interno imunes penal, ressaltando-se, sempre, que a 

infração deve ser cometida no interesse ou benefício do ente coletivo, o que 

demanda o estudo de cada caso concreto. 

10.6. Desconsideração da Personalidade Juridica 

A Lei dos Crimes Ambientais, adotou, em seu artigo 40269, a 

teoria da desconsideração da pe~onalidade, através da qual, sempre que a 

personalidade da pessoa jurídica vier a constituir um obst&culo ao 

-- 

269 - A ~ ,  40 po,jed ser desconsiderada a wsoajundica sempre que sua personalidade for ot,stáculo 
ao ressarcimento de causados a qualidade do meio ambiente". 
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ressarcimento de prejuízos causados a qualidade do meio ambiente, poderá ter 

sua personalidade juridica desconsiderada. 

No início do século passado, apareceu nos Estados Unidos a 

disregard doctrine. Considerando que a separação da pessoa juridica das 

pessoas fisicas se apoia numa ficção legal, o que não se justifica quando a 

pessoa jurídica foge de sua finalidade, não agindo regularmente, permitiu-se o 

desnudamento da pessoa jurídica, para permitir ingressar-se nela para alcançar 

a responsabilidade do sócio por suas obrigações particulares. 

A teoria não significou a anulação pura e simples da 

personalidade da pessoa jurídica; sim, em certos casos, de seu desvendamento 

para que ela viesse a ser responsabilizada por atos particulares de seus sócios. 

No Brasil, dada a inexistência de lei positiva e o obstáculo 

normativo do artigo 20 do Código civil2'', a teoria, aqui denominada de 

desconsideração da personalidade jurídica, só veio a ser adotada por inteiro 

com o Código do Consumidor. Assim, quando houver, em detrimento do 

consumidor, "abuso de direito, excesso de poder, infiação da lei, fato ou ato 

ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social" (artigo 28), o Juiz pode 

desconsiderar a pessoa jurídica e responsabilizar civilmente o sócio-gerente, o 

administrador, o sócio majoritário, o acionista controlador etc. 

A Lei Ambiental, com mais esta novidade, também rompeu 

com o princípio universitas distat a ~ i n ~ u l i s ~ ~ ' ,  isto é, as entidades jurídicas 

270 " ~ r t .  20. As pessoas juridicas têm existência distinta da dos seus membros. (...)." 
17' (<A se afasta da singularidade". V. C6sa.r da Silveira, Dicionário de Direito 
Romano, v.2, p. 7 16. E ainda, segundo Maria Helena Diniz, Código Civil Anotado, p. 36, por este 
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continuam a ser distintas e separadas de seus membros, mas tal distinção e 

separação podem ser desconsideradas sempre que a personalidade jurídica for 

utilizada como anteparo de fraude e abuso de direito. 

Como diz Rubens Requião, "diante do abuso de direito e da 

fraude no uso da personalidade jurídica, O juiz brasileiro tem o direito de 

indagar, em seu livre convencimento, se há de consagrar a fraude ou o abuso 

de direito, OU se deve desprezar a personalidade jurídica, para, penetrando em 

seu âmago, alcançar as pessoas e bens que dentro dela se escondem para fins 
,3272 ilícitos ou abusivos . 

Com atenção a responsabilização criminal da pessoa jurídica, o 

posicionamento doutrinário se divide quanto ao fato de qual o pensamento da 

Lei dos Crimes ~mbientais ao adotar a teoria da desconsideração da 

jurídica; se simplesmente 0 intuito de reparação do dano, no 

âmbito civil, ou realmente mais uma forma de inibir a prática, cada vez mais 

crescente. de crimes contra 0 meio ambiente. 

Neste mister afirma-se que "o artigo 4" da Lei no 9605/98 traz 

inovação de interesse mais ligado a responsabilidade civil. A rigor, tal 

dispositivo deveria estar na Lei de AÇão Civil Pública. Esta lei deu destaque a 

reparação do dano e certamente por isso fez-se a inclusão. A desconsideração 

da personalidade jurídica significa, simplesmente, que se ela for insolvente os 

responderão pelos danos ambientais causados"273. 

p"ncipio -todos os atos da pessoa juRdica seao  tidos como atos pr0prios, consequentemente, os 
atas individualmente por Seus sócios nada terão que ver com ela". 

272 AbUFO de e F ~ ~ &  a~ravés da Personalidade Jurídica, RT 41011 4 .  
273 "ladimir passos de Freitas e Gilberto Passos de Freitas, Crimes Conlra a Nalureza, p. 67, 
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Apesar disso, parece que o legislador quis possibilitar ao juiz 

reprimir a fraude ou abuso do sócio que se vale do escudo da pessoa jurídica 

para agredir o meio ambiente e locupletar-se, seguindo o sistema adotado pelo 

legislador francês de 1.994, com .o objetivo evidente de não se permitir a 

impunidade nos crimes e c o 1 6 ~ i c o s ~ ~ ~ .  

10.7. Dupla Imputaçáo: a Pessoa Jurídica e a Pessoa Física 

Consoante o disposto no parágrafo Único do artigo 3O, da Lei 

dos Crimes Ambientais, "a responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui 

a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fatox. 

Estabeleceu-se a co-autoria necessária entre o agente coletivo e 

o individual, pois a punição da pessoa jurídica implica, obrigatoriamente, a 

responsabilização da pessoa física que concorreu para a prática do crime, 

como co-autora ou partícipe. Isso porque, a pessoa jurídica, por si mesma, não 

comete crimes, somente por intermédio de uma pessoa natural é que o ato 

delituoso pode ser praticado. 

Partindo-se dessa premissa, constata-se que só haverá 

persecução penal contra a pessoa jurídica, se 0 ato for praticado em beneficio 

da empresa por pessoa natural estreitamente ligada a ela, e com a ajuda do 

274 ~~~t~ sentido Édis Milaré, Direito do Ambiente, P. 358; e Sergio Salomao sheçaira 
~ ~ ~ ~ ~ > ~ . ~ ~ h i [ i d ~ d ~  Penal da Pessoa Jurídica, P. 127. 
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poderio desta ultima (conforme explicitado no item 9.4. retro), advindo dai 

um concurso de pessoas. 

Nesse sentido, explica Luiz Regis Prado, ao destacar: 

"A doutrina francesa explica essa espécie de responsabilidade 

criminal através do mecanismo 'emprunt de criminalité', feito a pessoa física 

pela pessoa moral, derivando daí a denominação de responsabilidade 

por ricochete ou de empdstimo que tem como suporte uma 

intervenc;ão humana. Desse caráter subsequente OU de ernprestimo resulta 

importante conseqüência: toda infiação penal imputada a uma pessoa jurídica 

será quase sempre igualmente imputiivel a uma pessoa fisica. Ou, noutro 

dizer: a responsabilidade da primeira pressupõe a da segunda. Além disso, a 

noma constante do parágrafo único do artigo supracitado deixa clara a não- 

exclusão da responsabilidade individual da pessoa natural, quando autora, 

autora ou partícipe do meSm0 fato. Isso Para evitar que 'a responsabilidade 

penal das pessoas jurídicas se converta em um escudo utilizado para encobfir 
3.7 275 

responsabilidades pessoais . 

A Lei no 9.605198, com O acolhimento da co-autoria 

necessária, seguiu recomendação do XV Congresso Internacional de Direito 

penal: "A imposição de sanções penais contra entidades jurídicas privadas 

não deve exonerar de culpa 0s dementes humanos dessas entidades 

envolvidos na de delitos contra O meio ambiente"276. 

Criminais, no 8, p. 129. 
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A responsabilidade penal das pessoas físicas, por sua vez, foi 

encartada no artigo 2" da citada lei, e a primeira parte deste dispositivo, 

consubstanciada na regra geral do artigo 29 do Código ~enal'", ao dispor: 

"Quem, de qualquer forma, Concorre para a prática dos crimes previstos nesta 

Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade, 

(...I", consagra o concurso de agentes OU CO-delinquência (co-autoria e 

participação). 

Porém, o que mais interessa para a abordagem dada a este 

trabalho, é a segunda parte do artigo 2", onde a nova Lei criou mais uma 

situação, tendo por base as hipóteses de relevância da omissão elencadas no 

artigo 13, ~j ZO, do Código penalz7', ao estabelecer, no artigo 20, a 

responsabilidade do diretor, administrador, membro de conselho e de órgão 

técnico, auditor, gerente, preposto ou mandatário de pessoa jurídica que, 

sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, 

quando podia agir para evitá-la. 

Assim. tendo rcferidns pessoas o dever .iurfdicr> dc agir plirli 

evitar danos ao meio ambiente, ~ O ~ ~ a m - s e  participes por omissão do fato 

delituoso (omissiv~ ou comissivo)  metido pela aludida terceira pessoa. N~ 
h m l i  especiul de pufiici~u<;no por omissiio seja ulribuidli 

ao diretor, administrador, gerente, PrepostO, mandatário etc., de uma pessoa 

jurídica, o crime praticado Por oufiem, tem que vir cm beneficio ou for 

277 29, ,Quem, de qualquer modo. concorre para o crime incide nas penas a estes 
cominadas, na medida de sua culpabilidade". 
218 20 A OmiSSb é penalmente relevante quando 0 emitente devia e podia agir pam evitar o 

rei i i l t , ldo, 
11gir i n i u ~ ~ ~ h e  u <ItIeln: R )  telltlil P<jr lei <>hriyncR<i de Ç L I ~ I ~ H ~ O .  IlrOtçq~O 

vigilância b) de forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; c) com seu 
comprt~ento  anterior, c n o ~  O risco da ocorrência do resultado". 
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suscetível de causar algum benefício para o ente coletivo, a quem as supras 

referidas pessoas físicas (diretor etc.) estejam estreitamente ligadas279. 

Conclui-se neste ponto, que O legislador não poderia deixar de 

contemplar os responsáveis que .apenas de fato assumiram as funçaes 

mencionadas nos artigos citados (2" e 3'1, pois, do contrário, um campo fkrti] 

a fiau& seria aberto e, portanto, a eficácia da repressão criminal dos 

gmpamentos estaria duramente atingida. O que importa é saber se tais pessoas 

estão encarregadas de exprimir a vontade da pessoa coletiva *'O. 

Cumpre, assim, ressaltar, que foi adotado o sistema dupla 
imputação, ou seja, não se tratam de responsabilidades excludentes mas, 

como foi salientado, cumulativas. 

Z?V Car,os ~~~~i Constantino, Delitos Ecológicos - A Lei Ambienta1 comentoda artigo artigo 
p. 24-25. 
280 FaUSto ~~i~ de sanctis, ~es~onsabilidade Penal da Pessoa Jurídica, p. 69. 
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PUNIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NA LEI 

"Muitas das penas podem ser perfeitamente 

adaptadas aos grupamentos, como, por exemplo, 

a de multa ou a de prestaçao de serviços è 

comunidade, j4 que possuem grande eficBcia em 

realizar os fins da política criminal. Estas sanções 

podedo constituir um dos meios de repressão 

aos atos illcitos praticados pelos entes 

co~etivos"~'. 

Alguns temas e argumentos trazidos neste capítulo foram 

anteriormente abordados, porkm Para sintetizar, unicamente, a problemática 

que envolve as sanções penais aplicáveis k Pessoas jurídicas pela Lei dos 

Crimes Ambientais, e, ainda possibilitar a introdução de itens não abordados, 

cabe reuni-los em capítulo próprio. 

11.1. Possibilidade de Aplicação de Penas à Pessoa Jurídica 

A problemática das penas, uma vez que não teriam como ser 

aplicaveis aos entes coletivos, constitui-se num dos grandes obstáculos a 
sujeição criminal ativa de urna pessoa jufidica, onde a maior dificuldade na 

- 
281  Fausto Marti" de sanctis, ~es~onsa6il;dade Penal da Pessoa Jurídica, p. 143. 
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questão de referida responsabilidade dos gmpamentos não mais se concentra 

na questão da capacidade penal, mas no estabelecimento de sanções 

punitivas282. 

Com efeito, algumas sanções de natureza puramente fisica, que 

procuram reprovar a conduta criminosa, não são suscetíveis de ser aplicadas 

às pessoas jurídicas, como, por exemplo, a pena de reclusão ou de detenção. 

Contudo, a idéia de que a aplicação de penas pessoas 
jurídicas constitui uma das principais objeções ao reconhecimento da 

responsabilidade penal dos gmpamentos n%o pode ser aceita. 

Aqueles que defendem a irresponsabilidade penal das pessoas 

jurídicas justificam o seu entendimento, alegando que o efeito intimidatófio 

da pena não se exerce de maneira eficaz e que, como se viu, não se mostra 

viável a aplicação de determinadas sanções, dado que o sistema de penas 

previsto, tanto na Constituição Federal, quanto no Código Penal, foi 

concebido para aç pessoas físicas e não Para as peS.SOas jundicas. 

Fala-se, também, que 0 princípio da pessoalidade das penas 

não pode admitir a responsabilização dos entes coletivos, já que implicaria, 

igualmente, a imputação de seus membros, muitos deles não tendo sequer 

h realização do ato criminoso. 

Tais argumentos, embora incapazes de afastar a 

responsabilidade penal das pessoas jundicas, t b  força em seus contefidos, 

282 walter claudius Rothenburg, A Pessoa Jurídica Criminosa, RT, no 71 7, p. 365.366. 
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para, adequadamente, adaptá-la, tendo em vista que eles se constituem em 

dificuldades não intransponiveis. 

Veja-se, "a invocação da inaplicabilidade de certas sancks  

como forma de obstáculo a responsabilização das pessoas jurídicas, se é 

para as de natureza pública, náo vale Com reiação aos entes de 

natureza privada, pois ele apenas possui o condão de limitar determinados 

tipos de Assim, a necessidade de se conceber uma política criminal 

adequada impõe que se proceda a uma escala própria de penas aos entes 

coletivos, isto 6, um sistema peculiar de repressão, uma vez que não se pode 

aceitar a irresponsabiliza~ão pelos atos anti-sociais ~ometidos"~"'. 

Verifica-se, pois, que a impossibilidade de aplicação 

pessoas jurídicas de penas privativas de liberdade ou corporais, náo pode 

findar na simplista conclusão de que tal inviabilidade significaria uma barreira 

à responsabiliza~ã~ penal dos entes coletivos, mas sim, transparece uma 

necessidade de adaptaçao do sistema de penas criminais. 

Efetivamente, uma pessoa jurídica, possuindo vida distinta de 

seus membros, só poderá ser submetida às penas que atingiu o seu patrimônio, 

como as sançacs pecuni8rius, e ùs suas alividades, como as restritivas de 

direito e que importam a extinção. Deve-se, portanto, distinguir as penas 

aplicáveis pessoas físicas daquelas a ser impostas às pessoas coletivas, em 

r&o da e s t ~ t m a  ~eculiar destes entes, que não admite a imposição de certas 
284 penas repressivas . 

ZR' I:aUSIO ~~~~i~ de Sanctis, ~rs~onsahilidudr Prnul do Pessuu Juridicu, p. 14 1-142. 
2R4 ~~~~~l~ Dias Varela, Eliana Fontes e Fmando Galvão da Rocha, BiosseguranCa e 
niodivrrsidude, P. 182-183. 
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Ainda cabe explorar, que os opositores a re~ponsabi l i zaç~~ 

penal da pessoa jurídica sustentam, principalmente, que a sançáo penal está 

vinculada a responsabilidade pessoal (artigo 5" XLV da Constituição Federal), 

não podendo ser vista sob a ótica da sanção civil, a qual se adapta tanto a 
pessoa fisica quanto il pessoa. jurídica, mesmo quando se tratar de 

responsabilidade s u b j e t i ~ a ~ ~ ~ .  

Segundo esse entendimento, a culpabilidade, no sistema 

proposto pela Parte Geral do Código Penal, atua como fundamento e limite da 

pena, impossibilitando a capacidade penal da pessoa jurídica, seguindo-se o 

primado nulla poena sine culpa, expressamente declarado pelo artigo 19 do 

Código ~ e n a l ~ ~ ~ .  

Dentro de tal perspectiva, René Ariel Dotti conclui que 
7,287 

culpabilidade é um pressuposto da Pena pois é indicada como o primeiro 

elemento de referência para escolhê-la e quantificá-Ia, "conforme seja 

necessário e suficiente para reprovação e prevenção do ~ n r n e " ~ ~ ~ .  

Apesar da força desses argumentos, 15 tal a lesividade social da 

atividade de alguns entes coletivos, e a exigência generalizada de que ela seja 

reprimida mediante sanções penais, impostas judicialmente, com o fim de 

apaziguar o sentimento coletivo de injustiça que causa a impunidade da 

pessoa jurídica, que está se abrindo caminho, quer no âmbito doutrinário 

285 ~~i~ vicente Cemiççhiaro e Paulo José da Costa Júnior. Direito Penal na ~ ~ ~ ~ , ; ~ ~ i ~ ~ ~ ,  p. 164. 
286 O dispositivo a seguinte redaçb: ''Art. 19. Pelo resultado que agrava especialmente a 
pena s6 responde o agente que o houver causado ao menos culposamente". 
287 OS Atentados ao h,fejo Ambiente: Responsabilidade e Sanções Penais, i": Revista B~~~~~~~~~ de 
Ciências Criminais, no 7, P '34. 
288 ~ f i i ~ ~  59 do Código Penal. 
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como no legislativo e jurispnidencial, para o reconhecimento da 

responsabilidade penal dos entes coletivos, OU a busca de uma via que, 

deixando a salvo os princípios expostos, produza similares efeitos. 

Como já demonstrado anteriormente, a realidade social 

modema vem buscando soluções de política-criminal a fim de combater as 

novas formas de criminalidade. OS delitos econômicos contra o consumidor e 

0s atentados contra o meio ambiente são, cada vez mais, praticados com a 

ajuda de empresas. 

Até mesmo os que Se opõe à admissão da i e~ponsab i l i d~d~  

criminal das empresas, como também já assinalado anteriormente, 

reconhecem que "a sociedade não pode ficar de braços cruzados diante dos 

ilícitos praticados pelas pessoas jurídicas. É hora, sem dúvida, de vigorosa 

tomada de posição. AS sanções devem ser eficazes"289. 

pode-se arrolar cinco modelos distintos para punir-se as 

pessoas jurídicas: responsabilidade civil; medidas de segurança; sanções 

administrativas (financeiras e outras) impostas por autoridades 

mas profundamente reformadas recentemente em alguns 

paises, criando-se um regime "quase-penal"; responsabilidade criminal, com a 

necessidade evidente de atentar Para as diferenças de fato existentes entre 

autor físico e pessoa jurídica; e medidas mistas. Tradicionalmente, os ilícitos 

praticados pela pessoa jurídica são punidos com Sanções civis e 

administrativas. 

/-- 

ZLUiz cemicchiaro e Paulo Josd da Costa Júnior, Direito Penal na C ~ n s , i ~ j ç ~ o ,  ,,. , 65, 

175 



Sérgio Salomão Shecaira, elaborando importante digressão 

sobre essas modalidades sancionatórias, ressalta que 

"as responsabilidades civil elou administrativa são aplicadas 

nos países em que se nega a responsabilidade da empresa. A Itália e a 

Espanha são exemplos de países. que adotam a responsabilidade civil. A 

Alemanha adota a responsabilidade administrativa. Em ambos 0s casos, no 

entanto, observa-se que tais medidas são dhbeis para O verdadeiro combate 

criminalidade, sobretudo no que conceme à criminalidade profissional. O 

direito civil (bem como O administrativo) tem um importante e legitimo lugar 

na prevenção de acidentes e mesmo na reprovação de condutas de menor 

potencialidade lesiva. Um acidente de trânsito, em face da culpa do motorista 

de uma grande empresa, pode perfeitamente encontrar sua resposta na 

indenização civil; ou mesmo na multa administrativa pela condução 

negligente com que se houve aquele funcionário no trânsito. A indenização 

- observe-se - está C ~ ~ C U ~ I S C ~ ~ ~  a0 limite do prejuízo causado; sendo um 

bem disponível, existe sempre a possibilidade de o lesado não a requerer. 

~ 1 6 ~  disso, o montante de uma indenização será, em regra, inferior ao ganho 

que a empresa obteve através da infração. Difere, pois, da multa de caráter 

que tem uma fun~go preventiva e retributiva. Esta sanção, 

embora tenha o mesmo caráter da pena decorrente de um processo criminal, 

segundo a maioria da doutrina alemã, não supõe uma reprovação &ca da 

(.,,). AS medidas administrativas e/ou civis deveriam ser reservadas 
7,290 

para casos de menor relevância , 

Além do mais, sujeitando, Por exemplo, a pessoa jurídica tão- 

somente a esfera administrativa, estaria se afastando do Poder J u d i ~ i ~ ~  a 

-- 
2Yo Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica, p. 103-1 04. 
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apreciação do alcance de bens jurídicos relevantes, como o que ocorre nos 

crimes ambientais, contra O consumidor etc., que justificam a aplicação de 

medidas de natureza penal aos entes coletivos. 

Desta forma, não poderia estar reservado a um órgão da 

Administração Pública, o direito de punir tais entidades, dada a importância 

dos direitos difusos em apreço. OU melhor, seria justo pensar-se que a punição 

por grave dano ambienta1 sujeitasse determinada empresa apenas às sanções 

impostas, por exemplo, pela Cetesb, sem que o Poder 

que reúne maior credibilidade e imparcialidade, pudesse intewiS9'. 

Portanto, a imposição de pena, com caráter essencialmente 

preventivo, é a melhor resposta estatal para o crime cometido pelas 

corporações, pois, vê-se "na pena a missão ativa de proteção da sociedade 

mediante a de delitos"292. 

Importante notar que a imposição de sanções penais aos entes 

coletivos, independentemente de seus representantes OU dirigentes, decorre 

também do fato de que estes, por vezes, %Nem-se de instrumentos daqueles 

resultando daí a conclusão seguinte: a punição dos representantes 

dirigentes, não seguida da sanção das Pessoas jurídicas, constituiria um 

estímulo a reiteração delituosa destas. 

291 Edson ~~~é da Fonseca, A Naiureza Jurídica dos Bens Ambientais como ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ , ~  da 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ b , ~ ; d ~ d ~  penal da Pessoa Jurídica, in Boletim do IBCCrim, no 65, p. 3.  
292 Klaus Tiedemann, ~es~onsahilidad Penal de Personas Jurídicas y Empresas D~~~~~~ 
C'omparado, in p v i s t a  Brasileira de Ciências Criminais, no I I ,  p. 26. 
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Assim sendo, uma vez que um ato delituoso que tenha sido 

cometido, tanto pelas pessoas fisicas, qUanto pelos entes coletivos, a 

imposição de penas mostra-se inevitável e manifesta-se como forma de reação 

social. 

portanto, os ordenamentos jurídicos que admitem a 

responsabilidade penal das pessoas jurídicas, podem ajudar a encontrar as 

bases deste novo edifício dogmático que, CertaInente, não será o mesmo da 

dogmática penal do indivíduo, mas construído de maneira paralela ao 

primeiro, conforme abordado no capítulo 5.  deste trabalho. 

A análise que se fará a seguir das espécies de penas aplicadas 

pessoas jurídicas em alguns países, principalmente na Franva e em 

Pomgal, para traçar um paralelo com O Direito Penal Brasileiro e, 

também, desmistifim a imagem de aparente impossibilidade de repreensão 

penal ao ente coletivo. 

11.2, Penas Aplicadas A Pessoa Jurídica no Direito Comparado 

Na ~lemanha,  onde impera o postulado societas &linquere 

nonpofes*, impor h pessoasjundicas multas pela via do denominado 

~ i ~ ~ i t ~  Penal ~dministrativo. A sanc;ão não e multd penal - Gel&trafe -, mas 

a multa - Geldbmse - com a qual, acessoriamente, podem 

também ser aplicadas outras sanções, como confisco de bens, e a devolução 

de valores indevidamente recebidos- 



Essas sanções administrativas-penais, ou quase penais, 

permitem aos ordenamentos jurídicos que reservam a imposição de pena aos 

seres humanos, a possibilidade de aplicar, às pessoas jurídicas, sançks  

punitivas sem conotação ética OU moral, mas com finalidades preventivas e 

retrib~tivas'~~. 

Nos Estados Unidos, Por sua vez, o confisco geral, ou seja, a 

perda de todos os bens de uma pessoa jurídica com fim primordialmente 

criminoso é possível desde 1991. Essa verdadeira sanção penal é instituida 

pela aplicaqão de multa, onerosa e suficiente para arrebatar das organizaçks 

toda sua base financeira, o que, conseqüentemente, acarreta sua dissolucgo294. 

0 sistema francês relativo as penas aplicáveis pessoas 

jurídicas, pela similitude havida entre o seu direito codificado e o direito 

brasileiro, merece algumas considerafles um Pouco mais aprofundadas. 

Os textos relativos as penas aplicáveis as pessoas jurídicas 

objeto de uma seção específica do novo Código Penal francês. As penas 

criminais e correcionais, estabelecidas no artigo 131-37, são a multa, e, nos 

casos previstos em lei, as penas enumeradas no artigo 131-39 - dissolução, 

interdição, confisco etc.. 

I '>3  é ,, enlcn<jitiien(~ dc Klniis 'l'iedetnann. ~c~pon.rohil id(~d I'vnol ,Ic, I1c,r,~,inus juri,jjcos . . 
en ~ r r r c h o  ~ o m ~ o r u h ,  in Revista Brasileira de Ciências Criminais, no I 1 ,  p. 23, 

294 Ibid., p. 25. 
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A pena de é descrita no artigo 131-38: "O valor 

máximo da multa aplicável a uma pessoa moral 6 igual ao quintuplo daquele 
9,296 previsto para as pessoas fisicas pela mesma intkação . 

Vários julgados coridenatórios, com aplicação da pena de 

multa a pessoas jurídica, já são encontrados na jurispmdência francesa. O 

Tribunal Correctionnel de Sfrasbourg condenou, em 9 de fevereiro de 1996, 

uma sociedade a uma pena de multa de 150.000 F por possibilitar o trabalho 

clandestino, e os dirigentes desta sociedade foram igualmente condenados. 

[Jma sociedade ~rocessada por motivo de tráfico pelo Tribunal Correctionne[ 

de Versailles, em 19 de dezembro de 1995, foi condenada a uma pena de 

1 0 0 . 0 0 0 ~ ~ ~ ~ .  A decisão condenatória menciona que convinha levar em 

consideração as dificuldades atuais da empresa, na aplicação da multa. 

A dissolução reservada para as infiações mais graves (ex.: 

crime contra a humanidade, tráfico de entorpecentes, estelionato, extorsão, 

terrorismo, moeda falsa), é destinada muito mais h repressão do crime 

organizado do que um eventual delito praticado por uma empresa idônea. 

A pena de dissolução poderá ser aplicada desde que a pessoa 

jurídica tenha sido constituída ou desviada de seu objetivo para cometer fatos 

incnminados, ou desde que se trate de um crime ou um delito punido no que 

se refere as pessoas físicas com uma pena de prisão superior a cinco anos. 

2 ~ s  Esta esl>ecie de multa é a mais cofnumente aplicada nas legislações que adotam a 
responsabili&~ penal das pessoas jurídicas. 
296 M, j, ~im~a~n-Mart in ,  A Proteçüo Penal do Ambiente no Direito Francês, in ~~~i~~~ de Direito 
Ambienta], vol. 5, P. 42-49. 
297 sidnei Agostinho Beneti, Responsabilidade Penal da Pessoa Jurúiica: Notas diante da 
condenação na Justiça Francesa. RT 73 11472. 



Já a pena de interdição definitiva ou temporária - por uma 

duração de cinco anos no máximo - de exercer direta ou indiretamente uma ou 

várias atividades profissionais OU sociais pode ser deteminada, tanto para 

aquela atividade no exercício da qual a infração foi cometida, quanto sobre 

qualquer outra atividade profissional OU social definida pela lei que pune a 

infração. 

Essa pena, menos rigorosa que a dissolução, pode ser 

convertida, entretanto, em verdadeira pena de morte, no caso de ser a 

atividade a única ou a principal da pessoa jurídica. 

O controle judiciário por 5 anos no máximo; implica a 

colocação da pessoa jurídica sob vigilância judiciária. Essa disposição mostra 

que a medida é mais concebida como uma medida transitória, um controle 

judiciário da pessoa jurídica. 

A fiscalização terá por objetivo assegurar-se que a pessoa 

jurídica colocou um ponto final a uma situação perigosa revelada pela prática 

da infração e pensa-se, a primeira vista, no campo da segurança na empresa. 

O fechamento definitivo ou temporário, por um período de 

duração de cinco anos no máximo, dos estabelecimentos ou de um dos 

divmos estabeleciment~~ da empresa que serviram para cometer 0s fatos 

incriminados, leva à interdição do exercício da atividade desempenhada na 

em que a infração foi cometida. 



A exclusão definitiva ou temporária dos contratos públicos 

acarreta a interdição de participar, direta OU indiretamente, de qualquer 

contrato público celebrado pelo Estado e seus estabelecimentos públicos, 

coletividades territoriais, seus agnipamentos e suas repartições públicas, 

assim como pelas empresas concessi~nárias ou controladas pelo Estado ou 

pelas coletividades territoriais Ou seus agrupamentos. 

A interdição, a título defmitivo ou por um período de cinco 

mos no máximo, de apelar publicamente ao crédito, acarreta proibição, para 

aplicações de títulos, quaisquer que forem eles, de obter recursos, tanto em 

instituições de crédito, estabelecimentos financeiros OU empresas de bolsas de 

valores, quanto em quaisquer procedimentos de publicidade. 

A interdição, por um período de cinco anos no máximo, de 

emitir cheques, com exceção daqueles que permitam a retirada de fundos pelo 

sacador junto ao sacado ou aqueles autorizados; ou utilizar cartões de crédito, 

acarreta para o condenado ordem expressa de ter que restituir, aqueles que 

estiverem na sua posse e na de seus procuradores, ao banqueiro que 0s tenha 

expedido. 

O conzsco do objeto que serviu ou destinava-se à prática da 

infração, ou do objeto que seja produto dela, é obrigatório para objetos 

pela lei ou pelo regulamento, com0 perigosos ou nocivos, com 

exceç.o dos objetos suscetíveis de restituição. 

A da decisão judicial, por meio de afixação da 

decisão pronunciada ou da difusão desta, seja pela imprensa escrita, seja por 
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qualquer outro meio de comunicação audiovisual, é de responsabilidade 

financeira do condenado, não podendo as despesas de afixação ou de difusão 

incoddas contra este último, entretanto, exceder o máximo da multa aplicada. 

O legislador francês, além de prever as espécies de penas 

aplicáveis a pessoa jurídica, nas Dis~osiç6es Gerais do novo Código Penal, 

dedicou especial atenção à possibilidade da suspensão condicional dessas 

penas e a reincidência da pessoa jurídica. 

O sursis somente pode ser concedido a uma pessoa jurídica, se 

esta não foi condenada, no período de cinco anos por um crime ou um delito 

de direito comum, ao pagamento de multa de montante superior a 400.000 F, 

O sursis não é, portanto, aplicável Zis penas de dissolução, 

colocação sob vigilância judiciária, fechamento do estabelecimento, 

interdi@o de emitir cheques (excetuando-se em matéria de conhvençks) e 

afixação da 

Assim, o regime de penas previsto pelo Código Penal francês 

traz uma exaustiva mas necessária exposiçáo de penas compatíveis a 
natureza jurídica da pessoa mora12y9 e, mais, não se limitando a isso, tambkm 

. ., . 
criou as necessárias regras subsidiarias para sua regular ap~icação300. 

298 M, ,jmann-Martin, A Proteção Penal do Ambiente no Direito Francês, jn ~~~i~~~ de Direito 
Ambiental, vol. 5. P. 47-48. 
2 9 ~  ,, ,,O y,605/98 limitou-se a descrever as Penas aplic8veis a pcssoa jurídica (art, 2 1  e 
seguintes), silenciando quanto as formas indispensáveis Para a sua aplicabilidade. 
300 João ~ ~ ~ ~ ~ l l ~  de Araújo Junior, Societas Dflinquere Potest - Revisão dU L~~~~~~~~~ 

fimparada e awol da Doutrina, in Luiz Flávio Gomes (coord.), Responsabilidade penal da 
Pessoa Jurídica e j,,fedidas provisórias e Direito Penal, P. 80-83. 
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O Direito Penal português, por sua vez, tamb6m prevê a 

aplicação às "pessoas colectivas", de pena pecuniária, "que o tribunal fixará 

em função da situação econômica e financeira da pessoa coletiva ou 

equiparada e dos seus encargos". 

Entretanto, a pena menos severa instituída em Portugal é a de 

admoestação, sendo imposta ''Sempre que, nos termos gerais, tal pena possa 

ser aplicada i pessoa singular que, em representação e no interesse da pessoa 

coletiva ou equiparada, tiver praticado O fato". 

"Trata-se de uma censura solene, feita em audiência pelo 

tribunal" para fatos "de escassa gravidade e relativamente aos quais se 

entende (. ..) não haver, de um ponto de vista preventivo, a necessidade de 

serem utilizadas outras medidas penais que importem a imposição de uma 

sanção s~bstancial"~~'.  

A terceira espécie de pena estatuída em Portugal e, sem 

dúvida, a mais severa, é a dissolução, uma espécie de "pena de morte", que si> 

decretada quando os fundadores da Pessoa jurídica OU sociedade tenham 

tido a intenção, exclusiva ou predominante, de, por meio dela, praticar crimes 

previstos em lei, OU quando a prática reiterada de tais crimes mostre que o 

ente coletivo ou sociedade está sendo utilizado para esse efeito, quer pelos 

seus membros, quer por quem exerça a respectiva administração. 

Além dessas sanções, 0 Decreto-Lei no 28/84 elenca um rol de 

onze penas acessórias: a) perda de bens; b) caução de boa conduta: implica a 

- - 
301 Essa nahireza da pena de admoestaçb é ímzida no preâmbulo do Código Penal pohguês, 
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obrigação de o agente depositar uma quantia em dinheiro a ordem do tribunal, 

pelo prazo fixado na decisão, a determinar entre 6 meses e 2 anos; c) injunção 

judiciária: ordem emanada do tribunal para que o agente cesse, 

imediatamente ou no prazo que lhe for indicado, a atividade ilícita, ou, em 

caso de omissão, que adote as providências legalmente exigidas; d) interdição 

temporária do exercício de certas atividades OU profissões; e) privação do 

direito de participar em arrematações ou concursos públicos de 

fornecimento; f) privação do direito a subsídios ou subvenções outorgados 

por entidades ou serviços públicos; g) privação do direito a participar em 

feiras ou  mercado^; h) privação do direito de abastecimento através de 

órgãos Administração Pública ou de  ou*^^ entidades do setor público; i) 

encerramento temporário do estabelecimento; j) encerramento definitivo do 

1 )  publicidade da decisão condenatória: efetivada a 

expensas do condenado, em publicação periódica editada na área da comarca 

da prática da infração. AS consequências desta punição podem ser altamente 

gravosas à pessoa jurídica, pois pode abalar a sua confiabilidade no mercado - 
requisito para sua sobrevivência302. 

11.3. Penas Aplicáveis as Pessoas Jurídicas na Lei na 9.605198 

A Lei ~mbiental  (Lei no 9.605/98), de forma pioneira na 

legislação pátria, ao instituir a responsabilidade da pessoa jurídica para os 

crimes contra o meio ambiente, elencou, em seu artigo 21 e 

seguintes, as espécies de penas a ela aplicáveis, isolada, cumulativa 

3" *nabela Mimda Rodrigue~, Os Crimes confia 0 Ambiente no Código Penal porhrgugs, 
~ ~ ~ i ~ t ~  de Direito Ambienta[, V. 1. P- 22-26. 
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alternativamente: multa, restritivas de direitos, prestação de sen>iços 2 

comunidade e liquidação forçada. 

Apesar da previsão expressa da pena de multa para a pessoa 

jurídica, o legislador não adotou critérios específicos para a sua imposição; 

utilizou-se, simplesmente, das regras contidas na própria lei e no Código 

Penal, todas elas, entretanto, condizentes com a pessoa fisica, não elaborando 

procedimento próprio para estimar o dia-multa devido pela pessoa jddica.  

Dessa forma, a pena de multa deverá ser calculada pelos 

critérios previstos no artigo 49 do Código Penal (dias-multa) e, caso revele-se 

ineficaz, ainda que aplicada no valor máximo, poderá ser aumentada até o 

triplo, dependendo do valor da vantagem ec0nÔmica auferida com a prática 

e a situação econômica do in f r a t~ r '~~ .  

O valor do dia-multa é fixado com base no ksal&o-mínimo 

mensal vigente ao tempo do fato""5. Mesmo com a aplicação do máximo da 

pena (360 dias-multa multiplicado Por 5 vezes e aumentado até o triplo) 

poderá ocorrer urna prestação pecunikia não condizente com a possibilidade 

financeira da empresa e a necessidade para o efeito de ressarcimento do dano, 

ou, ainda, com a vantagem obtida pelo crime. 

A criação de uma unidade-padrão para imposição de multa a 
pessoa jundica, estipulada em "dia-faturamento", é sugerida por Sérgio 

'" Artigo 18 da Lei no 9.605198. 
304 Artigo G0 da Lei no 9.605198. 
305 Artigo 49, 5 10 do Código Penal. 



Salomão shecaira3", a fim de alcançar-se uma prestação pecuniária 

harmônica e equivalente ao dano praticado, viabilizando-se, principalmente, o 

seu efeito ressarcimento. 

As penas restritivas .de direitos da pessoa juddica são a 

suspensão parcial ou total de atividades, aplicada quando ela não estiver 

obedecendo as disposições legais ou regukmentares, relativas a proteçgo do 

meio ambiente; a interdição temporária de estabelecimento, obra ou 

atjvjdade, aplicada quando o estabelecimento, obra ou atividade estiver 

funcionando sem a devida autorização, Ou em desacordo com a concedida, ou 

com violação de disposição legal ou regulamentar; e a proibição de contratar 

com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações, 

não podendo exceder o prazo de dez anos307. 

~ u a n t o  a prestação de serviços a Comunidade, o legislador 

enumerou quatro modalidades: custeio de programas e de projetas 

ambientajs; de obras de ~~cUPraçã0 de Úreas degradadas; 

manutenção de espaços públicos e contribuições a entidades ambientajs ou 

culturais públicas. 

~ s s a s  penas de prestação de serviços as Comunidades, além de 

inovadoras, vêm de encontro aos ditames constitucionais de buscar-se um 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial a sadia qualidade de 

vido das presentes e futuras 

301 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ b j l i d ~ d ~  das Pessoas Jurídicas e Deliro.$ Ambienfais, in Boletim [BCC~~,,,  ,,O 65, p. 3,  
307 22 da Lei no 9.605198. 
308 ~~i~~ 225, caput, da Constituiçao Federal. 



A pena mais grave é a decretação da liquidação forçada da 

pessoa jurídica que permitir, facilitar OU ocultar a prática de crime definido 

nessa lei. Seu patrimônio será considerado instrumento do crime e como tal 

perdido em favor do Fundo Penitenciário ~acional"~.  Em outras palavras, foi 

estabelecida a "pena de morte" para a pessoa jurídica, nos moldes do sistema 

francês e português. 

De forma geral, com exceção dos pecadilhos em relação a 

multa, as penas previstas a pessoa jurídica servem ao principal propósito da 

lei: a proteção do meio ambiente. Muito embora pudessem ter sido adotadas 

outras penas, também eficazes, como, Por ~ ~ e m p l o ,  a publicidade da decisão 

condenalória, com sua difusão pela imprensa, prevista em Pomgal e na 

França. 

A Lei Ambienta1 brasileira, ao contrhrio da legislação 

francesa3: como apontado, previu, Para 0s tipos penais de sua Parte Especial, 

as penas privativas de liberdade aplicáveis, tão-somente, iis pessoas físicas; ou 

seja desprovida de técnica legislativa, contrariou a dogmática pautada pelo 

princípio da reserva legal, silenciando totalmente quanto a cominação das 

penas às pessoas jurídicas, contidas na sua Parte Geral. 

Como conseqüência desse grave equívoco, o aplicador da lei 

terá grande dificuldade para fixar a Pena da Pessoa jurídica, levando-se em 

309 ~ ~ t i ~ o  24 da Lei no 9.605198. 
v",, sistema francês, as regras genéricas relativas ao ente moral e as respectivas espdcies de 
penas vêm descritas nas disposições gerais do,Código Penall Na Parte especial foram elencados os 
tipos penais ahbuiveis à pessoa jurídica, seguidos da cominação de pena. 
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conta que a lei penal sempre impôs regras precisas que devem ser 

fundamentalmente cumpridas, conforme exigência constitucional3". 

11.4. O Princípio da Reserva Legal na Aplicaçiío de Penas à Pessoa 

Jurídica 

O Estado, detentor do j u s  puniendi, não pode castigar 

comportamento que não esteja descrito em suas leis, nem punir o responsável 

pela conduta criminosa quando inexistente a pena cominada ao delito. 

0 princípio da reserva legal fixa o conteúdo das nomas 

incfiminadom, não permitindo que 0 ilícito penal seja estabelecido 

genericamente, sem definição prévia da conduta punível e determinação da 

sanctio juris aplicável. 

É o desdobramento lógico dos princípios legais nullum ,-rimen, 

nulla p e n a  sine praevia 

A simples leitura das normas incriminadoras contidas na Lei 

9.605198, quando analisadas sob a Ótica da responsabilidade da pessoa 

jurídica, demonstra a complexidade em se cumprir o preceito secundário 

decorrente da não cominação de pena a0 ente coletivo. 

AO infligir as condutas criminosas tão-somente a pena 

privativa de liberdade, ~ X C ~ U S ~ V ~  das Pessoas físicas, 0 legislador criou uma 

A-_-- 

? ' '  Artigo 93, IX, da Carta Magna 



enorme dificuldade para que 0 Juiz Possa aplicar as penas, contidas na parte 

geral, a pessoa jurídica. 

Ainda, deixou, perigosamente, ao livre arbítrio do juiz a 

dosimetria da pena imposta a pessoa jurídica, sem a necessidade de respeitar 

um grau mínimo e máximo para sua aplicação. Poderia, dessa forma, aplicar 

desde uma irrisória pena de multa até a dissolução forçada da empresa, como 

consequências irreversíveis. 

por outro lado, a pessoa jurídica responsabilizada 

tem o direito con~tit~cional, fundado no princípio do devido 

processo legal, da ampla defesa e do contraditório, de conhecer, previamente 

qual a imputação que pesa contra ela e, consequentemente, as penas, entre um 

grau mínimo e máximo, que podem advir de eventual condenação. 

O artigo 6" da Lei 9.605198 enumera três regras a serem 

observadas para imposição e gradação da penalidade: a gravidade do fato, os 

antecedentes do infiator e a Sua simção econÔmica, no caso de multa. 

Nenhuma delas, porém, esclarece as graves questões acima levantadas, 

tomando-se insuficientes para a real deteminação da pena. 

A aplicação subsidiária das disposiç6es do Código Penal 

remete o problema, diretamente, Para 0 seu artigo 59: "O juiz (,..I 
estabelecerá, ~onforme seja necessário e suficiente para reprovação e 

prevenção do crime: as penas aplicáveis dentre as cominadas; a quantidade de 

pena aplicável, dentro dos limites previstos; (...)". 



Assim, quando, para a figura violada, há diferentes espécies de 

penas previstas, alternativamente, deve-se, primeiramente, optar entre suas 

espécies. Feita essa opção, passa-se a fixação da quantidade a ser imposta, 

dentro dos limites previstos na lei. 

Todavia, o cumprimento dessas regras básicas é inexeqüível 

pela forma como foi estabelecida a responsabilidade da pessoa jurídica para 

0s crimes ambientais; como inexequível, também, é a aferição de 

culpabilidade da pessoa jurídica nos termos do artigo 7' da Lei 9,605/98~'~, e 

do artigo 59 do Código Penal. 

Relembrando, O entendimento de Luiz Regis Prado, que 

rebata, perfeitamente, essas inadequações, "o legislador de 1998, de forma 

simplista, nada mais fez do que enunciar a responsabilidade penal da pessoa 

jurídica, corninando-lhe penas, sem lograr, contudo, institui-la. Isto significa 

não ser ela passível de aplicação concreta, pois, faltam-lhe instrumentos 

hábeis e indispensáveis para tal prop~sito"'~. 

Pelo que se depreende da questão exposta, a ausência de 

tecnica legislativa trará ao juiz grande dificuldade para aplicação da pena a 
pessoa jurídica, só o tempo e a jurisprudência poderão apontar a verdadeira 

dimensão do problema. 

"2 ' c A ~ ,  70 pena restritiva de direito são aut6nomas e substituem as privativas de liberdade 
quando: 1- tratar-se de crime culposo ou for aplicada a pena privativa de liberdade inferior a quabo 
anos 11. a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem 
comi os motivos e as circunstâncias do crime indicarem que a substituição seja deficiente para 
efeitos de reprovação e prevenção do crime. (...)". 
113 LUiZ ~~~i~ prado, Crime Ambiental: Responsabilidade Penal da Pessoa Juridica?, in ~~l~~~~ 

do IBCCrim, no 65, P. 03. 
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Derradeiramente, deve ser destacado que, como defendem 0s 

opositores da imputação penal da pessoa jurídica, a punição desta não serviria 

como instrumento de prevenção para outra pessoa coletiva, mas sim para 0s 

dirigentes das demais pessoas coletivas. 

Ora, a punição penal da pessoa fisica responsável pelo dano 

ambiental, e não da pessoa jurídica, já funcionaria como meio eficaz para a 

prevenção pretendida. Logo, como instrumento de prevenção, 6 inútil a 

penaliza~ão da pessoa jurídica3I4. 

Não se pode esquecer, entretanto, que a imposição de smçaes 

penais aos entres coletivos, independentemente de seus representantes ou 

dirigentes, decorre também do fato de que estes, por vezes, servem-se de 

instrumentos daqueles, resultando daí a seguinte conclusão: a punição dos 

representantes ou dirigentes, não seguida da sanção das pessoas jurídicas, 

constituiria um estímulo à reiteração delituosa destas3I5. 

~ a n t o  assim é, que "a última resposta estatal aplicável às 

pessoas jurídicas é a pena. Em nosso entender, constatada a lesão a um certo 

bem jurídico protegido pelo estado, a conseqüência natural é a intervenção 

estatal através da pena. A pena há de se aplicar para a reprovação de uma 

conduta em dissenso com a maioria do gmpo social, por parte da minonam3'6. 

314  L~~~~ Cezar, A Nururezu Jurídica da Responsabilidade da Pessoa Coleljva pelo D~~~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ l ( 9 . 6 0 j / 9 5 / 9 8 ) ,  i" Temas Jundiws, da Associação Paulista do Ministério Público, ,-,. 49-50, 
315 F~~~~~  ti, ti,, de Sanctis, Responsabilidade Penal da Pessoa Juridica, p. 139.1 43, 
116 skr,,io salomgo Shecaira, ~esponsabilidade Penal da Pessoa Jurídica, p. 106. 
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Da análise feita neste trabalho sobre os principais aspectos que 

norteiam a questão da responsabilização das pessoas jurídicas no âmbito dos 

delitos ambientais, resultam algumas breves considerações, a saber: 

1") A punição de crimes, especialmente dos delitos ambientais, 

s,j terá eficácia no plano constitucional se implementada de acordo com os 

critérios que informam O Estado Democrático de Direito, a cidadania e a 

dignidade da pessoa humana. 

2") A concepção de responsabilidade, como aspecto jurídico , 

implica no exame de conduta voluntária violadora de um dever jurídico. sob 
t Z i ~  prrii>isst~, ii i.rsp<~ns~ihiliducle pc><Jr ser civil ciu peiitil, nssiiii C O I ~ ~ , ,  

i]icitude ser civil ou penal. Tanto num campo como noutro, o que se ~ c m  

é uma infração da lei por parte do ente, pessoa fisica ou jurídica. A 
respnsabilidude penal reveule-se de imporldn~itI, semprt: que vcni Lona a 

capacidade da pessoa jurídica para 0 cometimento de crimes, 

que ela pensa através das pessoas que a compõem. 

30) Como ftuto da evolução da concepção da pessoa jurídica, 

pelo instinto associativo, a pessoa jurídica adquiriu personalidade 

prhpria, reconhecida pela ordem jurídica como sujeito de direitos e 



obrigações. Nestas condições, a Pessoa coletiva está plenamente capacitada a 

integrar a relação processual também na esfera penal. 

4") O estudo da parte histórica do instituto analisado, de certa 

forma, demonstrou que desde 0s primórdios da humanidade as coletividades 

que representam riscos são controhdas; apesar das civilizações ocidentais e 

orientais, através dos tempos, sempre oscilarem entre tendências 

individualistas e coletivistas. 

5") Diante da força social que representam os entes coletivos, 

é cada vez mais difundida a possibilidade da pessoa jurídica praticar crimes, 

sendo ela dotada de vontade social e consciência coietiva, podendo então, 

praticar ilícitos. 

6") Um movimento internacional para a responsabilização das 

pessoas jurídicas vem marcando a história recente da responsabilidade penal 

coletiva. Nos principais congressos internacionais realizados no século 

passado, discutiu-se o assunto sob várias kgides (criminalidade econômica, 

ecológica, crimes contra O consumidor, etc.), quase sempre concluindo pela 

admissão da imposição de penas aos entes coletivos. 

70) A Constituição Brasileira, de maneira expressa, acolheu a 

responsabilidade penal das pessoas jurídicas nos artigos 173, jj 50, e 225, g 30 
para os casos de lesão ao meio ambiente, contra a ordem econÔmica e 

financeira e contra a economia popular. No que pertine ao meio ambiente, a 

regulamentação infiaconstituci~nal se deu pela edição da Lei 9.605/98, que, 



seguindo o disposto na Lex Mater, regulou a responsabilização penal da 

pessoa jurídica. 

8") O estudo do direito comparado demonstrou que 

gradualmente vários países estão inserindo em seus ordenamentos a 

responsabilidade penal das pessoas jurídicas, notando-se que esta 

responsabilização é viável, conjuntamente com a aplicação de penas as 
pessoas morais, mesmo porque as sanções de caráter civil e administrativo 

não se mostraram aptas a reprimir a macrocriminalidade. 

93 Tanto é, que, além dos países da Common Law, que, 

tradicionalmente, já adotavam a responsabilidade da pessoa jurídica, outros a 

vêm admitindo, em legislações especiais, como é O caso de Portugal, ou até 

mesmo na Parte Geral do Código Penal, conforme ocorre mais recentemente 

na França. 

10") A punição das pessoas físicas e jurídicas por delitos 

rnbientais, assim, reflete nada mais que a ConStit~ição Brasileira tomada em 

seu conjunto, e estii em conformidade com o fundamento da República 

previsto em seu art. 1°, 111: a dignidade da pessoa humana. Em outras 

palavras, a responsabilidade penal por parte da pessoa jurídica deve-se ao fato 

da mesma poder servir de instrumento para a prática de crime ambiental, 

tendo, por fim maior, a proteção ao meio em que vive o ser humano, no 

sentido de proporcionar-lhe melhor qualidade de vida. 

110) A Lei Ambienta1 (Lei no 9.605/98), prevendo a 

responsabilizaçfio da pessoa moral em crimes ambientais, desde que estes 

195 



sejam cometidos pelo autor imediato, pessoa física, em nome, por conta e no 

interesse do autor mediato, a pessoa jurídica, consagrou a imputabilidade 

penal dos entes coletivos, demonstrando que O conhecido aforismo humano, 

socjetas delinquere non potest, não mais vige no Brasil, em decorrência do 

atual estágio de desenvolvimento das sociedades contemporâneas. 

12") Para tanto, o legislador brasileiro adotou a teoria do 

reflexo, exigindo a dupla imputação ou concurso necessário entre pessoa 

fisica ou jurídica e que o delito tenha sido praticado no interesse da empresa. 

~ ã o  adotou por conseguinte, a responsabilidade objetiva. Continua a ser 

exigida uma conduta humana, dolosa ou culposa, como fundamento da 

responsabilidade. 

13") A intenção que se extrai da lei, assim, não foi 

simplesmente a de punir o degradador, seja pessoa física ou jun'dica. Mais que 

isso, pretendeu-se evitar qualquer impacto negativo ao meio ambiente, 

do princípio de que a sanção penal tem maior caráter inibidor que 

as sanções civis e administrativas, eis que, além da reparação do dano, visam 

também o castigo pelo mal praticado, imperativo de proteção a sociedade. 

pc,rquc, uma dependência recíproca entre a sociedade e o Direito 

Penal, cabe a este realizar esforços Para assumir problemas comuns novos, 

até que o sistema jurídico alcance uma complexidade adequada com 

referência ao sistema social. 

140) t:mhora dc constilucionulidude induvidosu, ~ . ~ i  dos 

crimes Ambientais, ao adotar a responsabilidade penal da pessoa jurídica y 

apresenta imprecisdes e lacunas, 0 que põe em risco a apli~abilidad~ da 
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noma. O legislador brasileiro não tomou cuidado, dentre outras medidas, 

como o legislador francês, de estabelecer o princípio da e~pecificidad~, pelo 

qual só é possível deflagrar o processo penal contra a empresa, quando a 

responsabilidade estiver prevista expressamente no tipo legal. 

lSO) Outra imperfeição diz respeito à abmgência da 

responsabilidade penal do ente coletivo, ao não diferenciar as pessoas 

jurídicas de direito privado das de direito público. Não existindo essa 

diferença na lei, conclui-se que não cabe a0 intérprete fazê-lo, reduzindo o 

campo da responsabilização e, consequentemente, a proteção ao meio- 

ambiente. Em face do principio da isonomia e em obediência a mandamento 

constitucional (art. 225, $ 3 O ,  CF), não existe justificativa plausivel para se 

excluir as pessoas jurídicas de Direito Público da responsabilidade penal 

inserida na Lei Ambiental. O que se exigirá do aplicador da lei é a 

necessária das sanções previstas na lei, com a natureza jurídica dessas 

pessoas, não aplicando aquelas que impliquem na paralisação, ainda que 

parcial, da administração pública. 

16") A simples leitura das normas incriminadoras contidas na 

Lei dos Crimes Ambientais, demonstra, por outro lado, que o legislador, ao 

infringir tão somente pena privativas de liberdade is condutas criminosas, 

sanção exclusiva das pessoas físicas, sem definição prévia da conduta punivel 

e da pena aplicável, deixou perigosamente ao livre arbítrio do juiz a 

dosimetria da pena a pessoa jurídica. Essa ausência de técnica legislativa, 

embora não ameace o princípio da legalidade, certamente trará grande 

dificuldade na aplicação da pena à pessoa jurídica, e obrigará O juiz a utilizar- 

se da técnica da tipicidade indireta, com a extensão do art. 3' da Lei 9.605/98 



a toda sua parte especial, o que, convenha-se, só o tempo e ajurispmdência 

poderão apontar a verdadeira dimensão do problema. 

173 Por último, cabe deixar consignado que, na perspectiva 

que o trabalho dissertativo pretendeu adotar, a acepção da responsabilidade 

penal das pessoas jurídicas por crimes cometidos contra o meio ambiente 

tomou-se realidade, e que a exagerada preocupação com a proteção do 

indivíduo, embora não deva ser abandonada, deve ceder espaço a outras 

dimensões da vida em sociedade. Vivemos numa era de ampla integravão 

econômica, onde os Estados nacionais perdem gradualmente cada vez mais 

poder. 0 direito penal não deve ficar preocupado apenas em proteger o 

indivíduo da ação persecutória do Estado. Deve redirecionar seu alvo para 

proteger também direitos difusos, não somente do indivíduo, mas também da 

coletividade. 
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