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RESUMO 
 
 

COUTINHO, CAMILA MENDES DE SANTANA. A responsabilidade penal da 
pessoa jurídica na lei de crimes ambientais: da necessidade de construção 
dogmática de um sistema de imputação penal autônomo do sujeito coletivo. 2012. 
161 p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Centro de Ciências Jurídicas/Faculdade 
de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife.  

 
 
 

A dissertação investigou a possibilidade de se reconhecer no direito brasileiro um 
sistema autônomo de imputação de responsabilidade penal às pessoas jurídicas, 
pela prática de crimes ambientais. Analisou-se a evolução histórica do princípio 
societas delinquere non potest e concluiu-se pela sua incompatibilidade com a 
política criminal da sociedade de risco. Analisaram-se os sistemas de 
responsabilidade da pessoa jurídica no direito comparado e no direito brasileiro, 
partindo-se da premissa de que o nosso constituinte optou por criminalizar as 
pessoas jurídicas, no âmbito dos crimes ambientais. Demonstrou-se a possibilidade 
de se compatibilizar a responsabilidade coletiva com a teoria do crime, destacando-
se as soluções desenvolvidas por Klaus Tiedemann (culpabilidade por defeito de 
organização) e por David Baigún (teoria da ação institucional e seu sistema de dupla 
imputação). Constatou-se, em seguida, que a jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça, baseada na teoria da dupla imputação, consagra o modelo de 
responsabilidade penal da pessoa jurídica por ricochete ou reflexa, condicionando a 
sua incidência à criminalização da pessoa física que atua no interesse ou benefício 
daquela. Concluiu-se que este modelo transforma a responsabilidade da empresa 
em responsabilidade por fato de terceiro e não oferece uma resposta satisfatória à 
fenomenologia dinâmica e complexa da criminalidade empresarial, que muitas vezes 
inviabiliza a individualização da responsabilidade penal. Observou-se que as 
tentativas da dogmática tradicional de flexibilizar critérios de imputação individual 
para enfrentar a criminalidade de empresa podem vir a contaminar o sistema de 
garantias do direito penal individual. Propõe-se a criação de um “novo” direito penal, 
paralelo ao tradicional, e que adote mecanismos de imputação direta de 
responsabilidade penal à empresa, que age com elemento subjetivo próprio, 
consubstanciado em uma política administrativa criminógena (dolo), ou em um 
defeito de organização (culpa), e cuja culpabilidade encontra fundamento na sua 
liberdade de se auto-organizar.  
 

 

Palavras-chave: criminalidade de empresa, crimes ambientais, pessoa jurídica, 

responsabilidade penal autônoma. 

 
 



 

 
ABSTRACT 

 
 

COUTINHO, CAMILA MENDES DE SANTANA. Corporate criminal liability under 
Brazilian environmental criminal law: about the need to create an autonomous 
system of attribution of criminal liability to corporations. 2012. 161 p. Dissertation 
(Masters Degree in Law) – Centro de Ciências Jurídicas/Faculdade de Direito do 
Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife.  
 
 
The dissertation investigated the possibility of recognizing in Brazilian law an 
autonomous system of attribution of criminal liability to corporations for the practice of 
environmental crimes. We have analyzed the historical evolution of the principle of 
non societas delinquere potestas and have concluded that it is incompatible with the 
criminal policy of the risk society. We have analyzed the systems of corporate 
responsibility in light of comparative and Brazilian law, starting from the premise that 
our Constituent has chosen to criminalize legal entities as regards the commitment of 
environmental crimes. We have demonstrated that it is possible to harmonize 
collective responsibility with the theory of crime, highlighting the solutions developed 
by Tiedemann (theory of corporation culpability as defect of organization) and David 
Baigún (theory of institutional action and its system of double imputation). 
Thenceforth, we have found that the jurisprudence of the Superior Court of Justice, 
based on the theory of double imputation, embraces the model of corporate criminal 
liability by ricocheting or reflex, conditioning its incidence to the criminalization of 
individuals acting on the corporation‟s interest or benefit. We have concluded that 
this model of corporate criminal liability transforms the responsibility of the company 
in a liability for the acts of third parties, and does not offer a satisfactory answer to 
the dynamic and complex phenomenology of corporate crime, which often prevents 
the individualization of criminal responsibility. We have observed that, in order to 
tackle corporate crimes, traditional dogmatics has attempted to make more flexible 
the criteria for the individual criminal liability of company representatives in a way that 
might compromise the system that guarantees the rights of individual defendants. 
Finally, we have proposed the creation of a "new" Criminal Law, which would work in 
parallel to the traditional one, adopting mechanisms that would allow for the direct 
imputation of criminal liability to the company, which acts with its own subjective 
element, embodied in a crimogenic administrative policy (criminal intent), or in a 
organizational defect (neglect), and whose culpability would be based on its freedom 
to self-administer. 
 

 

Keywords: corporate crimes, environmental crimes, corporations, independent 

criminal liability. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O objeto de investigação da presente dissertação refere-se à possibilidade 

de se atribuir responsabilidade penal autônoma às pessoas jurídicas pela prática de 

crimes ambientais, independente da imputação de responsabilidade individual às 

pessoas físicas autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato, à luz do disposto no 

artigo 225, §3º, da Constituição Federal - que derrogou, no âmbito dos crimes 

ambientais, a máxima societas delinquere non potest - e no artigo 3º, da lei 9.605/98, 

que regulamentou a matéria. 

O aumento do poderio econômico e político das grandes corporações e a 

sua capacidade estrutural para encobrir novas formas de delinquência, 

principalmente no âmbito dos crimes econômicos e ambientais1, fez ressurgir, no 

século XX, a discussão acerca da possibilidade de criminalização dos entes 

coletivos.  

Com efeito, a teoria da responsabilidade penal da pessoa jurídica, que fora 

praticamente eliminada dos códigos penais ocidentais do século XIX, elaborados 

sob a influência dos ideais liberais e individualistas da Revolução Francesa, só 

voltou a ser objeto de discussões no século XX, principalmente após a Primeira 

Guerra Mundial, quando o Estado se tornou mais intervencionista, e as corporações 

começaram a formar grandes oligopólios, com enorme poderio econômico e político, 

e se transformaram nas principais transgressoras das regras estatais2. 

O crescimento da criminalidade no seio das grandes corporações fez 

ressurgir a necessidade de se responsabilizar penalmente os entes coletivos, como 

forma de combater a criminalidade de empresa, especialmente no âmbito dos delitos 

econômicos e ambientais, pois do contrário o direito penal tornar-se-ia ineficaz na 

repressão e, principalmente, na prevenção desta nova modalidade de delinquência. 

                                                           
1
 Adotar-se-á, nesta dissertação, a concepção estrita de crimes econômicos, que compreende aquelas infrações 

que ofendem a atividade de regulação e intervenção do Estado na economia, em detrimento do conceito mais 
amplo, que abrange as ofensas que lesam ou põem em perigo bens jurídicos supraindividuais e de conteúdo 
econômico, ainda que não estejam diretamente relacionados com as normas de intervenção do Estado na 
economia (BALDAN, Édson Luís. Fundamentos do direito penal econômico. Curitiba: Editora Juruá, 2006, p. 57 
e 153-154). Optou-se por este conceito mais restrito para dar maior ênfase aos crimes ambientais, que estão 
no cerne da presente dissertação.  
2
 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. 2. ed. rev. e amp. São Paulo: Método, 

2002, p. 46. 
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Diante da necessidade prática de criminalizar as pessoas jurídicas, 

atribuindo-se efetividade preventiva às sanções penais, alguns penalistas 

procuraram repensar os princípios e conceitos do direito penal, de modo a 

compatibilizar a responsabilidade coletiva com a teoria do crime.  

O primeiro obstáculo dogmático para o reconhecimento da responsabilidade 

penal da pessoa jurídica reside no conceito de ação, enquanto ato humano 

voluntário. 

O conceito de ação em sentido amplo, compreendendo a ação stricto sensu 

e a omissão, assume funções relevantes na teoria do crime, funcionando como o 

seu elemento básico, ao qual são acrescidos, como atributos ou predicados, os 

juízos de valor indispensáveis à imputação penal individual3. A ação ainda funciona 

como um elemento limitativo, “[...] excluindo de antemão aquelas formas de conduta 

que careçam de relevância para o direito penal”4.  

Na dogmática penal tradicional, apenas o ser humano tem capacidade de 

ação, entendida como ato humano voluntário, enquanto as pessoas jurídicas, 

destituídas de vontade e consciência próprias, não poderiam ser punidas 

penalmente, vez que não agiriam por si mesmas, mas através dos seus dirigentes e 

prepostos. 

Outro argumento comumente utilizado contra a criminalização das pessoas 

jurídicas é o de que não existe responsabilidade penal sem culpa, que, por sua vez, 

pressupõe vontade livre e consciente de autodeterminação, e a pessoa jurídica, por 

ser desprovida de inteligência e vontade, seria incapaz de, por si própria, cometer 

um crime, necessitando sempre recorrer aos seus órgãos deliberativos, integrados 

por pessoas físicas, estas sim capazes de praticar delitos. 

A culpabilidade, como um dos elementos do crime na teoria finalista da 

ação, juntamente com a tipicidade e a antijuridicidade, consiste em um juízo de 

reprovação pessoal sobre o autor de um fato típico e antijurídico, que, podendo agir 

de outro modo, optou por contrariar o direito. Enquanto os demais elementos do 

crime (antijuridicidade e tipicidade) referem-se ao fato do homem, sendo, portanto, 

                                                           
3
 CEREZO MIR, José. Curso de derecho penal español: parte general. 5. ed. Madri: [s.n.], 1997, p. 261-262. 

4
 “*...+ excluyendo de antemano aquellas formas de conducta que carezcan de relevancia para el Derecho Penal” 

(Idem, ibidem, p. 261-262). 
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juízos que se fazem sobre o fato, a culpabilidade é um juízo de reprovação que 

incide sobre o autor do fato5.   

Os defensores do princípio societas delinquere potest sustentam, porém, 

que a pessoa jurídica tem vontade própria, diferente da vontade dos indivíduos que 

a compõem, e se exprime através dos seus órgãos. Não se trata, por óbvio, de uma 

vontade no sentido psicológico, resultante da sua própria existência natural, mas de 

uma vontade pragmática, existente na realidade social, e que não se confunde com 

a simples soma da vontade dos seus membros. E essa vontade pode sim ser objeto 

de uma reprovação ético-social.  

A realidade sociológica e jurídica dos entes coletivos exige que se 

reconheça a sua capacidade de ação, ainda que não se trate, por razões óbvias, de 

uma capacidade natural ou humana. Ao mesmo tempo em que são destinatários de 

normas jurídicas, os entes coletivos podem ser autores de uma infração – o que já é 

largamente reconhecido no âmbito dos direitos administrativo e civil – sendo 

possível imputar-lhes, como ações próprias, comportamentos realizados 

(necessariamente) pelos seus órgãos ou representantes, o que configura “[...] uma 

forma de atuar própria por meio de outro, condicionada pela estrutura da 

corporação”6.  

Partindo da premissa de que não existe um único conceito válido e 

verdadeiro de ação (como comportamento humano voluntário) e de culpabilidade 

(fundada na autonomia ética individual do cidadão, enquanto ser livre), o movimento 

político-criminal de admissão da responsabilidade penal das pessoas jurídicas tem 

buscado elaborar conceitos e definir critérios que fundamentem a criminalização dos 

entes coletivos.  

Dentre as diversas teorias desenvolvidas pela doutrina, destaca-se7, 

inicialmente, a teoria da ação institucional, que tem no penalista argentino David 

Baigún um dos seus maiores expoentes.  

Propõe David Baigún que os elementos do crime (tipicidade, antijuridicidade 

e culpabilidade) devem se ajustar à natureza específica da ação institucional - que 

                                                           
5
 BRANDÃO, Cláudio. Teoria jurídica do crime. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 131. 

6
 “*...+ una forma del actuar propio por medio de otro, condicionada por la estructura de la corporación” 

(HIRSCH, Hans Joachim. La cuestión de la responsabilidad penal de las asociaciones de personas. Anuario de 
Derecho Penal y Ciencias Penales, Madrid, v. 46, n. 3, p. 1099-1124, set./dez. 1993, p. 1106). 
7
 Tal destaque se deve ao fato desta teoria e o seu sistema de dupla imputação serem utilizados pelo Superior 

Tribunal de Justiça para fundamentar a capacidade criminal das pessoas jurídicas no direito penal ambiental 
brasileiro, conforme será analisado no subcapítulo 3.3 da presente dissertação.   
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nada mais é do que a ação da pessoa jurídica - retirando-se desses elementos as 

notas de subjetividade próprias da pessoa física8.  

Assim, a adequação da ação institucional ao tipo penal prescindiria do dolo 

tradicional, enquanto a antijuridicidade (como juízo de valor acerca da contradição 

entre o comportamento e o ordenamento jurídico) permaneceria incólume. Já a 

culpabilidade perderia o seu sentido, vez que ausente a capacidade de 

culpabilidade, categoria elaborada a partir da psique humana9.  

Paralelamente ao debate doutrinário em torno da possibilidade dogmática de 

se derrogar o princípio societas delinquere non potest, legisladores de vários países, 

inclusive Estados europeus que seguem o sistema jurídico euro-continental, 

objetivando atender às demandas de eficácia e prevenção das novas formas de 

criminalidade, passaram a estabelecer sanções penais ou administrativo-penais para 

as pessoas jurídicas, restringindo o debate aos pressupostos de imputação de 

responsabilidade sancionatória aos entes coletivos10. 

A esse respeito, constata-se a existência de dois modelos distintos de 

atribuição de responsabilidade penal às pessoas jurídicas no direito comparado: o 

sistema de responsabilidade indireta, por ricochete ou reflexa, e o sistema de 

responsabilidade direta ou própria do ente coletivo.  

No primeiro modelo, a responsabilidade da pessoa jurídica é deduzida de 

maneira indireta da responsabilidade da pessoa física que atua em seu nome e no 

seu benefício, sendo necessário, primeiro, individualizar e imputar a 

responsabilidade individual, para só então se atribuir a responsabilidade coletiva. No 

segundo, busca-se estabeler critérios de imputação direta de responsabilidade penal 

aos entes coletivos, levando-se em consideração as suas peculiaridades, de modo 

que a pessoa jurídica responda criminalmente pela sua própria ação e pela sua 

própria culpabilidade, e não pelo fato de outrem (pessoa física), o que ofenderia os 

princípios da culpabilidade e da personalidade das penas11. 

Trazendo esta discussão para a realidade jurídica brasileira, observa-se que 

a Constituição Federal de 1988, nos seus artigos 173, §5º, e 225, §3º, previu a 

                                                           
8
 BAIGÚN, David. Naturaleza de la acción institucional en el sistema de la doble imputación: responsabilidad 

penal de las personas jurídicas. In: ______ et al. (Coords.). De las penas: homenaje al profesor Isidoro de 
Benedetti. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1997, p. 28-29. 
9
 Idem, ibidem, p. 28-29.  

10
 ZULGADÍA ESPINAR, José Miguel. La responsabilidad penal de las empresas, fundaciones y asociaciones: 

presupuestos sustantivos e procesales. Valencia: Tirant lo Blanch, 2008, p. 164.  
11

 Idem, ibidem, p. 141-142. 



13 

possibilidade de criminalização do ente coletivo pela prática de delitos contra a 

ordem econômica e financeira, a economia popular e o meio ambiente.  

No âmbito dos crimes ambientais, o artigo 225, §3º, da CF/88 foi 

regulamentado pelo artigo 3º, da lei 9.605/98, segundo o qual as pessoas jurídicas 

serão responsabilizadas penalmente nos casos em que a infração seja cometida por 

decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no 

interesse ou benefício da entidade, sendo que a responsabilidade coletiva não exclui 

a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. 

Nesta senda, a pergunta de pesquisa consiste em saber se o legislador 

brasileiro adotou um modelo de responsabilidade penal direta para as pessoas 

jurídicas, no âmbito dos crimes ambientais, permitindo estabelecer critérios próprios 

de imputação penal aos entes coletivos, independentes da imputação de 

responsabilidade individual às pessoas físicas que agiram no interesse ou em 

benefício da empresa.  

A importância de tal investigação torna-se evidente diante da interpretação 

atualmente conferida pelos tribunais nacionais, em especial pelo Superior Tribunal 

de Justiça, ao parágrafo único, do artigo 3º, da lei 9.605/98, que vem sendo 

entendido como a consagração, no ordenamento jurídico brasileiro, do modelo de 

responsabilidade penal da pessoa jurídica por ricochete ou reflexa, cuja incidência, 

no caso concreto, dar-se-á através do sistema da dupla imputação, desenvolvido no 

âmbito da teoria da ação institucional, já mencionada linhas acima. 

O sistema da dupla imputação consiste em um mecanismo de 

responsabilização penal das pessoas jurídicas com duas vias de imputação, partindo 

da ideia de que, no plano fático, tanto a ação institucional, quanto a individual, são 

executadas pelo ser humano, que também participa do processo de elaboração da 

vontade da pessoa jurídica. Esse mecanismo permite a persecução criminal aos 

entes coletivos, e, paralelamente, às pessoas físicas que de qualquer forma 

concorreram para a realização do crime12.  

A jurisprudência e a doutrina nacionais majoritárias13 entendem que o 

legislador brasileiro adotou o sistema de responsabilidade penal indireta da pessoa 

                                                           
12

 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. 2. ed. rev. e amp. São Paulo: 
Método, 2002, p. 148-149.  
13

 Há um número expressivo de penalistas brasileiros – quiçá, a maioria - que não admitem sequer a 
capacidade criminal da pessoa jurídica, entendendo que o artigo 225, §3º, da CF/88 não pode ser interpretado 
como exceção à regra da irresponsabilidade penal do ente coletivo, o que será abordado no subcapítulo 1.3, 
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jurídica, baseado na teoria da dupla imputação, ao estabelecer, no artigo 3º, 

parágrafo único, da Lei de Crimes Ambientais, que “a responsabilidade das pessoas 

jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do 

mesmo fato”, de modo que a criminalização da pessoa jurídica só será possível se 

houver a imputação simultânea do delito ao ente moral e à pessoa física que atua no 

interesse ou em benefício da entidade.  

Argumenta-se que a empresa, por si mesma, não comete o ato criminoso, 

fazendo-o por meio de uma pessoa natural, de modo que “não se pode compreender 

a responsabilização do ente moral dissociada da atuação de uma pessoa física, que 

age com elemento subjetivo próprio"14.  

Tal posicionamento tem dado ensejo ao trancamento de diversas ações 

penais ajuizadas contra grandes corporações, cuja complexa estrutura 

organizacional, aliada à divisão de tarefas, à fungibilidade das pessoas e à 

fragmentação das condutas, fazem com que o ilícito penal resulte de processos 

entrelaçados e complexos de decisões, de modo que nem sempre é possível 

identificar e imputar responsabilidade por dolo ou culpa aos indivíduos que 

praticaram as ações ou omissões não permitidas.  

A adoção do modelo de responsabilidade penal da pessoa jurídica por 

ricochete ou reflexa transforma a responsabilidade da pessoa jurídica em 

responsabilidade cumulativa (soma das vontades individuais) ou em 

responsabilidade por fato de terceiro, quando na verdade a responsabilidade é 

originária da empresa, que tem agir e vontade próprios15. 

Outrossim, e com o objetivo de suprir os vazios de punibilidade gerados pela 

adoção da responsabilidade penal subsidiária da pessoa jurídica, observa-se uma 

tendência doutrinária e jurisprudencial16 no sentido de normatizar algumas 

                                                                                                                                                                                     
desta dissertação. Entre aqueles que admitem a responsabilidade penal da pessoa jurídica no direito brasileiro, 
pela prática de crimes ambientais, prevalece o entendimento de que tal responsabilidade é indireta, subsidiária 
à responsabilidade penal individual (Cf. SHECAIRA, Sérgio Salomão. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. 
2. ed. rev. e amp. São Paulo: Método, 2002, p. 176).  
14

 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 564.960/SC. Relator Ministro Gilson Dipp. Brasília, 
02 de junho de 2005. Diário da Justiça, 13 jun. 2005, p. 331. 
15

 ARAÚJO JÚNIOR, João Marcelo de. Societas delinquere potest: revisão da legislação comparada. In: GOMES, 
Luiz Flávio (Coord.). Responsabilidade penal da pessoa jurídica e medidas provisórias e direito penal. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 92. 
16

 “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. 
INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. 
ORDEM DENEGADA. 1. Os tipos penais que descrevem as condutas tidas como ilícitas - destruir ou danificar 
floresta considerada de preservação permanente e cortar árvores em florestas consideradas de preservação 
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categorias já existentes no sistema de imputação penal individual, como a autoria 

mediata e a posição de garante, para permitir a imputação de responsabilidade 

penal individual nos delitos cometidos no âmbito de organizações empresariais 

complexas e, por conseguinte, viabilizar a criminalização da corporação.  

De ver-se, porém, que a flexibilização excessiva dessas categorias penais 

tradicionais pode vir a contaminar o sistema de imputação penal individual, violando 

os princípios da culpabilidade, enquanto responsabilidade penal subjetiva, e da 

personalidade das penas17. 

Faz-se necessário, portanto, analisar a viabilidade de se construir 

doutrinariamente - e de lege data - um sistema de imputação penal autônoma ao 

sujeito coletivo, à luz do disposto no artigo 225, §3º, da CF/88, e do artigo 3º, da Lei 

de Crimes Ambientais, que respeite a proclamada autonomia da pessoa jurídica 

frente às pessoas físicas que a compõem, sem olvidar as razões de política criminal 

que apontam para a necessidade de se atribuir maior eficácia preventiva geral à 

tutela penal do meio ambiente. 

Partindo do pressuposto de que as pessoas jurídicas são sujeitos que 

intervêm nas relações jurídicas e econômicas, e, portanto, atuam e lesionam bens 

jurídicos, doutrinadores como Mercedes García Arán18 defendem a 

criação/construção de um “outro” direito penal para as pessoas jurídicas, diferente 

do direito penal tradicional, mas que preserve os seus elementos substanciais.  

Este “novo” direito penal deve imputar diretamente a responsabilidade ao 

sujeito coletivo responsável pelo ato no plano social e econômico, e não de forma 

                                                                                                                                                                                     
permanente (arts. 38 e 39 da Lei 9.605/98) - não impõem a aplicação da sanção penal apenas àquele que 
fisicamente executou a atividade criminosa; aquele que, na qualidade de partícipe, presta suporte moral ou 
material ao agente, concorrendo, de qualquer forma, para a realização do ilícito penal, por óbvio, também 
deve ser responsabilizado, nos termos do art. 29 do CPB e do art. 2o. da Lei 9.605/98. 2. A conduta omissiva 
não deve ser tida como irrelevante para o crime ambiental, devendo da mesma forma ser penalizado aquele 
que, na condição de diretor, administrador, membro do conselho e de órgão técnico, auditor, gerente, 
preposto ou mandatário da pessoa jurídica, tenha conhecimento da conduta criminosa e, tendo poder para 
impedi-la, não o fez. 3. Ordem denegada”. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 92.822/SP. 
Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima. Relator para acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Brasília, 17 
de junho de 2008. Diário da Justiça, 13 out. 2008). 
17

 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura. Bases para un modelo de imputación de responsabilidad penal a las personas 
jurídicas. 3. ed. Navarra: Aranzadi, 2000, p. 284-286. 
18

 GARCÍA ARÁN, Mercedes. Algunas consideraciones sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
In: MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos (Dir.). I Congreso hispano-italiano de derecho penal económico. Coruña: 
Universidad de Coruña, 1998. p. 45-56. (Colección: cursos, congresos e simposios), p. 51. 
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acessória à imputação de quem atua em seu nome19, desenvolvendo-se a partir da 

teoria do defeito de organização de Klaus Tiedemann, que reconhece um dever 

próprio da pessoa jurídica de garantir o desenvolvimento regular da sua atividade20.  

Para os defensores de um modelo de imputação direta de responsabilidade 

penal coletiva, é possível construir uma culpabilidade própria da pessoa jurídica, 

baseada não no livre arbítrio, inerente às pessoas físicas, mas na liberdade da 

empresa de se autoadministrar, ou seja, de adotar mecanismos de precaução para 

assegurar o desenvolvimento ordenado das atividades da corporação21. 

Dentro desse contexto, os objetivos genéricos dessa dissertação consistem 

em investigar os fundamentos dogmáticos que embasam o princípio societas 

delinquere potest, e a possibilidade de se reconhecer no direito brasileiro um 

sistema autônomo de imputação de responsabilidade penal às pessoas jurídicas, no 

âmbito dos crimes ambientais, em conformidade com o artigo 225, §3º, da CF/88, e 

o artigo 3º, da lei 9.605/98.   

Os objetivos específicos, por sua vez, são: 1) a investigação do contexto 

histórico em que se desenvolveu o princípio societas delinquere non potest e a 

necessidade da sua revisão diante da atual sociedade de risco; 2) a análise das 

tendências de responsabilização coletiva no direito comparado e no ordenamento 

jurídico brasileiro; 3) o estudo das teorias da ficção e da realidade da pessoa jurídica 

e das soluções apontadas pelos doutrinadores para compatibilizar a 

responsabilidade coletiva com a dogmática penal; 4) a análise dos modelos de 

imputação de responsabilidade penal às pessoas jurídicas (responsabilidade penal 

direta ou indireta) e, finalmente, 5) a pesquisa acerca dos fundamentos de um 

sistema de imputação direta de responsabilidade penal aos entes coletivos e a 

possibilidade da sua aplicação no direito brasileiro, em contraposição ao 

entendimento já pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que 

condiciona a responsabilidade penal coletiva à responsabilização individual.   

Registre-se que a presente dissertação parte do pressuposto de que a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica pela prática de crimes ambientais foi 

                                                           
19

 GARCÍA ARÁN, Mercedes. Algunas consideraciones sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
In: MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos (Dir.). I Congreso hispano-italiano de derecho penal económico. Coruña: 
Universidad de Coruña, 1998. p. 45-56. (Colección: cursos, congresos e simposios), p. 51. 
20

 TIEDEMANN, Klaus. Responsabilidad penal de personas jurídicas y empresas en derecho comparado. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo, a. 3, n. 11, p.21-35, jul./set. 1995, p. 31. 
21

 GARCÍA ARÁN, op. cit., p. 53. 



17 

reconhecida pelo legislador brasileiro e pelos tribunais nacionais, a partir da 

interpretação dada aos artigos 225, §3º, da CF/88, e 3º, da lei 9.605/98, propondo-se 

a demonstrar a possibilidade de se atribuir, de lege data, responsabilidade penal 

direta às pessoas jurídicas, mediante a construção de um sistema de imputação 

penal dos entes coletivos, sem a necessidade de prévia individualização da 

responsabilidade penal em uma pessoa física.  

Sem pretender exaurir tema de tamanha complexidade, este trabalho se 

propõe a ser um ponto de partida para a discussão de um sistema completo de 

imputação de responsabilidade penal própria das pessoas jurídicas, a partir da 

análise da compatibilidade da responsabilidade penal coletiva com os elementos 

subjetivos do tipo penal e com o conceito de culpabilidade desenvolvido pela teoria 

finalista da ação. 

Em decorrência deste corte epistemológico, a discussão travada pela 

doutrina brasileira acerca da suposta inconstitucionalidade do artigo 225, §3º, da 

Constituição Federal, será abordada de forma tangenciada no subcapítulo 1.3 desta 

investigação, apenas enquanto necessária à análise do estado atual da questão, 

pois considero que a adoção do princípio societas delinquere potest no ordenamento 

jurídico brasileiro, pela prática de crimes ambientais, é matéria pacífica nos tribunais 

nacionais, especialmente no Superior Tribunal de Justiça.      

Também não serão analisadas na presente dissertação as modalidades de 

sanções penais aplicáveis às pessoas jurídicas, as eventuais causas justificantes ou 

exculpantes de responsabilidade penal coletiva, nem tampouco as questões 

processuais decorrentes da admissão de uma responsabilidade penal coletiva 

autônoma. 

Dentro dos limites acima propostos, adotou-se como método de investigação 

o hipotético-dedutivo, com o aprofundamento e entrelaçamento das hipóteses acima 

mencionadas, conduzindo a generalizações acerca do objeto de investigação.  

O estudo desenvolveu-se a partir de pesquisas doutrinária e documental. A 

pesquisa doutrinária consistiu no levantamento de bibliografia nacional e estrangeira 

relacionada à responsabilidade penal da pessoa jurídica e seus modelos de 

imputação, com a coleta de artigos científicos, livros, compêndios e trabalhos, 

sempre observando, no caso da doutrina estrangeira, a sua compatibilidade com a 

realidade jurídica nacional.  
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A pesquisa documental, por sua vez, consistiu na análise da legislação 

brasileira, especialmente da Constituição Federal de 1988 e da lei 9.605/98, e no 

levantamento das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, relativas à 

responsabilidade penal dos entes coletivos (e sua eventual vinculação/subordinação 

com a responsabilidade penal individual). 

A presente dissertação está dividida em três capítulos. No primeiro deles, 

busca-se analisar a evolução histórica da teoria da responsabilidade penal da 

pessoa jurídica e as razões de ordem político-criminal que influenciaram o 

tratamento dado à matéria ao longo dos séculos e até os dias atuais, quando a 

discussão em torno da criminalização dos entes coletivos ressurge de forma intensa, 

diante do crescimento do poderio econômico e político das grandes corporações na 

chamada sociedade de risco.  

Ainda no primeiro capítulo, serão analisados os sistemas de 

responsabilidade sancionatória das pessoas jurídicas adotados no direito 

comparado, especialmente na Inglaterra, Estados Unidos da América, França, 

Espanha, Itália e Alemanha, e, em seguida, no direito brasileiro, que consagrou a 

teoria da responsabilidade penal da pessoa jurídica nos artigos 173, §5º, e 225, §3º, 

da Constituição Federal de 1988, com ênfase na criminalização do ente coletivo pela 

prática de crimes contra o meio ambiente, regulamentada pela lei 9.605/98. 

O segundo capítulo discorrerá sobre a possibilidade de se compatibilizar o 

princípio societas delinquere potest com a teoria do crime, a partir da análise dos 

argumentos mais utilizados pela dogmática penal tradicional para rechaçar a 

possibilidade de criminalização dos entes coletivos, baseados na suposta ausência 

de capacidade de ação e de culpabilidade da pessoa jurídica.  

Neste mesmo capítulo, apresentam-se algumas das soluções desenvolvidas 

pelos penalistas, a partir de uma revisão dos conceitos e princípios da dogmática 

penal tradicional (de natureza estritamente humana e individual), objetivando 

atender necessidades político-criminais. Dentre outras construções doutrinárias, 

será abordada a chamada teoria da ação institucional e o seu sistema de dupla 

imputação, que vem sendo utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça na 

interpretação do artigo 3º, parágrafo único, da lei 9.605/98, e a teoria da 

culpabilidade por defeito de organização, desenvolvida pelo jurista alemão Klaus 

Tiedemann.  
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No terceiro e último capítulo, empreende-se uma análise crítica acerca da 

interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça ao disposto no art. 3º, parágrafo 

único, da lei 9.605/98 - que implica na adoção de um modelo de responsabilidade 

penal indireta da pessoa jurídica - diante da necessidade de se resguardar a eficácia 

preventiva geral do direito penal frente aos delitos ambientais praticados no âmbito 

das grandes corporações. 

Analisam-se, ainda, os riscos de uma flexibilização excessiva de conceitos 

como o da posição de garante e o da autoria mediata por domínio da organização, 

que pode conduzir a uma ampliação desmedida dos critérios de responsabilização 

individual, como forma de compensar os vazios de punibilidade gerados pela 

negação da responsabilidade coletiva ou, ainda, pela adoção de um modelo de 

responsabilidade indireta.  

Em seguida, avalia-se a possibilidade de se reconhecer no direito brasileiro, 

de lege data, a existência de um modelo de imputação direta de responsabilidade 

penal da pessoa jurídica, paralelo ao modelo clássico de responsabilidade individual, 

a partir de uma releitura dos conceitos e princípios dogmáticos tradicionais, e à luz 

da teoria da culpabilidade por defeito da organização de Klaus Tiedemann. 
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1 RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA: ORIGENS E 

ALCANCE NO DIREITO PENAL DA SOCIEDADE DE RISCO 

 

1.1 Evolução histórica do princípio societas delinquere non potest e análise da 

sua compatibilidade com a política criminal da sociedade de risco 

 

Os estudos acerca da responsabilidade penal da pessoa jurídica 

demonstram que não foram razões jurídicas, e sim necessidades políticas que 

nortearam o tratamento dado à matéria, ao longo dos séculos, nos mais diversos 

sistemas jurídicos22. 

Ao tratar das origens históricas da responsabilização coletiva, Sérgio 

Salomão Shecaira aponta para a existência de duas fases, uma anterior e outra 

posterior ao século XVIII: da Idade Antiga à Idade Média, na qual predominaram as 

sanções coletivas impostas às tribos, comunas, vilas, famílias e outras entidades 

coletivas, e a partir da Revolução Francesa, quando a doutrina iluminista liberal 

tratou de expurgar todas as sanções às corporações e punições coletivas que 

pudessem implicar em ofensa às liberdades individuais23. 

Na primeira fase, destaca-se o direito romano, considerado por alguns como 

precursor do adágio societas delinquere non potest. De início, os romanos 

desconheciam a ideia de personalidade coletiva, que surge apenas na fase imperial, 

quando as universitates ou corporações passaram a ser consideradas titulares de 

direitos e obrigações distintos dos direitos e obrigações dos seus membros.  

Segundo Shecaira, os romanos consideravam a corporação uma ficção, à 

qual não correspondia qualquer realidade social ou jurídica, razão pela qual não 

admitiam a sua responsabilização criminal24.  

Este entendimento, porém, não é compartilhado por doutrinadores como 

Cezar Roberto Bitencourt25 e Fausto de Sanctis26, que defendem a tese de que os 
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 BITENCOURT, Cezar Roberto. Reflexões sobre a responsabilidade penal da pessoa jurídica. In: GOMES, Luiz 
Flávio (Coord.). Responsabilidade penal da pessoa jurídica e medidas provisórias e direito penal. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1999, p. 56. 
23

 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. 2. ed. rev. e amp. São Paulo: 
Método, 2002, p. 25. 
24

 Idem, ibidem, p. 32. 
25

 BITENCOURT, op. cit., p. 53. 
26

 SANCTIS, Fausto Martin de. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 25-26. 
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romanos, mesmo considerando a corporação uma ficção, elaboraram textos 

normativos que permitiam a responsabilização criminal dos entes coletivos.  

Observa Fausto de Sanctis que os romanos, apesar de adotarem a teoria da 

ficção, elaboraram alguns textos normativos que admitiam a responsabilização 

criminal dos entes coletivos, outros que a refutavam, e um terceiro grupo de textos 

que deixavam dúvidas quanto a sua admissão, sendo passível de responsabilização 

o ato praticado pela maioria dos membros da corporação27.  

Com base nos textos de Ulpiano, Bitencourt afirma que o direito romano 

admitia o oferecimento de ação penal contra o município, quando, por exemplo, o 

coletor de impostos realizasse cobranças indevidas, promovendo o enriquecimento 

ilícito da cidade (Digesto, 4,3, 15, 1)28.  

Sérgio Salomão Shecaira, contudo, considera os textos de Ulpiano uma 

exceção à regra da irresponsabilidade penal da pessoa jurídica, muito embora 

reconheça naqueles escritos o embrião das mudanças que o instituto veio a 

conhecer na Idade Média, primeiramente pela ação dos glosadores e pós-

glosadores e, posteriormente, pelo direito canônico29.  

Primeiros estudiosos do direito romano na Idade Média, os glosadores 

admitiam a responsabilização criminal do ente coletivo, que não era visto como uma 

entidade distinta das pessoas que a compõem, e sim como a soma e a unidade dos 

seus membros30. As corporações só poderiam ser criminalizadas se a ação fosse 

decorrente de uma decisão coletiva dos seus membros, equiparando-se as decisões 

tomadas pela maioria às deliberações unânimes31. 

Vale registrar que no início da Idade Média as corporações começaram a 

gozar de maior poder e prestígio, de sorte que a teoria da criminalização da pessoa 

jurídica era utilizada para suprimir o poder das entidades que poderiam competir 

com o Estado, sendo comum a imposição de penalidades coletivas aos municípios, 

como a retirada de privilégios e a destruição de fortificações32. 
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 SANCTIS, Fausto Martin de. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 26. 
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 BITENCOURT, Cezar Roberto. Reflexões sobre a responsabilidade penal da pessoa jurídica. In: GOMES, Luiz 
Flávio (Coord.). Responsabilidade penal da pessoa jurídica e medidas provisórias e direito penal. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1999, p. 53. 
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 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. 2. ed. rev. e amp. São Paulo: 
Método, 2002, p. 33. 
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 Idem, ibidem, p. 34. 
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 BITENCOURT, op. cit., p. 54. 
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 SHECAIRA, op. cit., p. 34. 
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A partir do século XIII, os pós-glosadores, dando continuidade aos estudos 

dos glosadores, construíram um fundamento racional para a criminalização dos 

entes coletivos, sustentando que a corporação, apesar de ser uma ficção no plano 

filosófico, constituía uma realidade jurídica, tendo capacidade volitiva e de ação 

próprias, podendo, portanto, ser responsabilizada pelos seus atos, inclusive 

criminalmente33.  

O direito canônico também admitia a possibilidade de responsabilização 

criminal dos entes coletivos, diante da necessidade de punir as corporações, cujo 

poderio ameaçava a Igreja. As penas aplicadas aos entes coletivos tinham natureza 

material e espiritual, sendo a primeira, via de regra, de natureza pecuniária34. 

Registre-se que, durante o papado de Inocêncio IV, prevaleceu a ideia de 

que o ente coletivo, por se tratar de uma pessoa fictícia, um ser sem alma, não tinha 

capacidade de querer e atuar, não podendo, por conseguinte, praticar crimes. Os 

autores que sustentam que o direito romano aceitava a ideia de responsabilização 

criminal da pessoa jurídica atribuem a esses canonistas a origem do dogma 

“societas delinquere non potest”35.  

Não obstante o entendimento do Papa Inocêncio IV, a tese da criminalização 

das corporações continuou a prevalecer na Idade Média, por razões de ordem 

prática, tendo em vista a necessidade do Estado Absolutista de punir determinadas 

corporações, inclusive religiosas, cuja influência constituía uma verdadeira ameaça 

ao seu poder.  

Apenas no século XVIII, com a Revolução Francesa e a propagação dos 

ideais iluministas, aboliu-se a ideia de criminalização da pessoa jurídica, 

considerando-a incompatível com a liberdade e a autodeterminação asseguradas 

aos indivíduos na nova ordem social36. Os iluministas repudiavam qualquer espécie 

de criminalização coletiva, consagrando o ideário da responsabilidade penal 

individual.  

De ver-se, porém, que esta mudança de perspectiva com relação à 

criminalização das pessoas jurídicas não se deu meramente por questões 
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filosóficas, mas também, e principalmente, em decorrência das necessidades 

históricas daquele período.  

Com a Revolução Francesa, as corporações perderam a importância e o 

poder que detinham, tornando-se desnecessária a sua criminalização37. Isto porque 

os revolucionários consideravam os grupamentos intermediários entre o Estado e os 

indivíduos uma ameaça ao Estado, e defendiam a liquidação dos grupos coletivos, 

“não só para confiscar seus bens, mas para não mais permitir a independência 

deles”38. 

Nesse sentido, conclui Cezar Roberto Bitencourt:  

Na verdade, segundo Schmitt, não foram razões jurídicas, mas 
necessidades políticas que determinaram a desaparição da 
punibilidade das corporações, posto que estas perderam a 
importância e o poder que tinham na Idade Média. E ainda, como 
destaca Bacigalupo, aliaram-se contra as corporações dois poderes 
antagônicos: o absolutismo dos príncipes e o liberalismo do 
Iluminismo. Assim, a monarquia absoluta suprimiu todo o poder 
daqueles que poderiam competir com o Estado, procurando eliminar 
as corporações, ou, pelo menos, retirar-lhes o poder político e os 
direitos que tinham. O Iluminismo, por sua vez, admitia que as 
liberdades do indivíduo somente poderiam, dentro de determinados 
critérios, ser limitadas pelo Estado. Esse esvaziamento da 
importância e do poder político que as corporações desfrutavam na 
Idade Média tornou desnecessária a responsabilidade penal 
destas39.  

As ideias liberais e individualistas da Revolução Francesa influenciaram os 

códigos penais ocidentais do século XIX e praticamente eliminaram a teoria da 

incriminação das pessoas jurídicas, que só voltou a ser objeto de discussões no 

século XX, principalmente após a Primeira Guerra Mundial, quando o Estado se 

tornou mais intervencionista e as corporações começaram a formar grandes 

oligopólios, com enorme poderio econômico e político, e se transformaram nas 

principais transgressoras das regras estatais40.  

Com efeito, o processo de globalização, caracterizado pela 

internacionalização do capital e das empresas e pela revolução tecnológica sem 
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paralelos em toda a história da humanidade, teve papel decisivo na configuração da 

sociedade pós-industrial, também denominada sociedade (industrial) de risco, 

conceito formulado por Ulrich Beck, e que caracteriza “uma sociedade na qual os 

riscos se referem a danos não delimitáveis, globais e, com frequência, irreparáveis, 

que afetam a todos os cidadãos e que surgem de decisões humanas”41.  

Os consideráveis avanços tecnológicos experimentados nas últimas 

décadas, em que pese tenham gerado um incremento do bem-estar individual, 

introduziram um relevante fator de incerteza na vida social, transformando o risco de 

procedência humana em um fenômeno social estrutural42.  

De acordo com Ulrich Beck, o incremento das forças produtivas, 

proporcionado pelos avanços científicos e tecnológicos, desencadeou o surgimento 

de ameaças sociais até então desconhecidas, e que se diferenciam das situações 

de risco anteriormente vivenciadas pela humanidade pelo seu alcance global e pelo 

fato de serem produzidas no estágio mais avançado de desenvolvimento da 

produção industrial43.  

Beck ainda chama a atenção para o fato de que, no final do século XX, a 

natureza foi transformada em produto social, contaminada e integrada à civilização e 

ao sistema industrial. Como efeito secundário desta socialização da natureza, os 

danos ao meio ambiente deixaram de ser “meras” destruições da natureza e se 

converteram em verdadeiras ameaças globais para a humanidade, afetando a sua 

dinâmica social, econômica e política, e gerando novos desafios para a sociedade 

pós-industrial44.  

É neste contexto que se desenvolve o fenômeno da expansão do direito 

penal, como forma de gerir - e não eliminar - os riscos inerentes à sociedade 

tecnológica. Uma das vertentes dessa expansão do direito penal45 alcança as novas 
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formas de criminalidade decorrentes do fenômeno da globalização e do incremento 

dos riscos na sociedade pós-industrial.  

Na sociedade globalizada, a criminalidade deixa de ser um fenômeno 

exclusivamente marginalizado e passa a ostentar os elementos de organização, 

transnacionalidade e poder econômico46. “Do ponto de vista material, a criminalidade 

da globalização é criminalidade de pessoas poderosas, caracterizada pela 

magnitude de seus efeitos, normalmente econômicos, mas também políticos e 

sociais”47.  

Surgem, então, novos ilícitos penais, com o objetivo de proteger bens 

jurídicos transindividuais e difusos como a ordem econômica, a saúde pública, o 

meio ambiente, o direito do consumidor e outras esferas relevantes da sociedade de 

risco.  

O direito penal de risco antecipa o momento da intervenção penal, 

substituindo o clássico direito penal do dano pelo direito penal do perigo48. Observa-

se uma ampla utilização de normas penais em branco e de figuras culposas, e 

meros atos preparatórios e condutas que geram perigo abstrato passam a ser 

consideradas típicas e são utilizadas pelo legislador para prevenir a produção de 

riscos inerentes à sociedade atual49. 

                                                                                                                                                                                     
Criminais. São Paulo, a. 1, jul./dez. 2004, p. 250-253). A esse respeito, leciona Nilo Batista: “O movimento de 
mutilação institucional que desaguará no estado mínimo dos sonhos neoliberais tem, contudo, uma 
consequência: este estado mínimo precisa preservar e ampliar o controle social penal sobre os contingentes 
humanos marginalizados e desassistidos por suas políticas econômicas e pelos cortes que a busca deste paraíso 
que parece existir no equilíbrio orçamentário lhe impôs. Ou seja: o estado mínimo acaba sendo um estado 
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Sem pretender esgotar a problemática gerada pelas novas formas de 

criminalidade decorrentes do processo de globalização, entendo que a adequação 

do direito penal a esta nova realidade social passa necessariamente pela questão da 

responsabilidade penal das pessoas jurídicas, especialmente no âmbito dos crimes 

econômicos e ambientais.  

Como bem observa Cezar Roberto Bitencourt, na criminalidade moderna, as 

organizações não agem individualmente, mas em conjunto, e a deliberação 

criminosa é coletiva, muitas vezes tomada por maioria, enquanto a execução do 

crime pressupõe uma divisão de trabalho, sendo certo que a punição de um ou outro 

membro da organização não irá impedir que o ente coletivo dê continuidade às suas 

atividades criminosas50.  

Nesse novo contexto, os tradicionais pressupostos da imputação jurídico-

penal tornaram-se um obstáculo à proteção efetiva dos bens juridicamente tutelados 

pela norma penal. E, mais uma vez, razões de política criminal fizeram renascer o 

tema da responsabilidade penal da pessoa jurídica, que voltou a ser objeto de 

discussão doutrinária nos principais congressos internacionais de direito penal do 

século XX, enquanto os legisladores dos mais diversos países procuraram 

                                                                                                                                                                                     
direito penal em três planos ou velocidades. A primeira velocidade se refere aos delitos que integram o núcleo 
do direito penal (direito penal clássico), sancionados com penas privativas de liberdade, e que repelem 
qualquer tentativa de flexibilização das suas garantias e regras de imputação. A segunda velocidade, por sua 
vez, destina-se a combater as formas modernas de criminalidade (direito penal econômico) e permitiria uma 
flexibilização controlada das regras de imputação - como a responsabilidade penal da pessoa jurídica e a 
ampliação dos critérios de autoria ou da comissão por omissão – condicionada a uma renúncia às penas 
privativas de liberdade, que seriam substituídas por penas pecuniárias e privativas de direitos, aproveitando-se, 
desta forma, a dimensão simbólico-comunicativa do Direito Penal (SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. A expansão 
do direito penal: aspectos da política criminal nas sociedades pós-industriais. [La expansión del derecho penal: 
aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales] Trad. de Luiz Otávio de Oliveira Rocha. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 142-147). Já a terceira velocidade do direito penal se refere a “um espaço 
de Direito Penal de privação de liberdade com regras de imputação e processuais menos estritas que as do 
Direito Penal da primeira velocidade” (Idem, ibidem, p.148), que deve existir em âmbitos excepcionais e por 
tempo limitado, nos casos em que a conduta delitiva desestabiliza os fundamentos últimos do próprio Estado 
(criminalidade de Estado, terrorismo, criminalidade organizada), sendo a expressão de uma espécie de “Direito 
de guerra”, “com o qual a sociedade, diante da gravidade da situação excepcional de conflito, renuncia de 
modo qualificado a suportar os custos da liberdade de ação” (Idem, ibidem, p. 150). Registre-se que Eduardo 
Luiz Santos Cabette tece duras críticas ao que ele denomina de “saga de racionalização do irracional”, 
afirmando que o grande equívoco de autores como Silva Sánchez e Gunter Jakobs reside em acreditar na 
existência de um “mal menor” e na “contenção estática” de um Direito Penal anti-garantista, concluindo 
Cabette que a expansão de um modelo autoritário de direito penal não será contida pelo recuo dos penalistas - 
que implicaria na transigência de princípios democráticos e humanísticos - e sim por uma reação contrária, de 
repúdio (CABETTE, Eduardo Luiz Santos. Silva Sánchez e Jakobs: a saga da racionalização do irracional. 
Panóptica. Vitória, a. 2, n. 11, p. 64-74, nov./fev. 2008, p. 72). 
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estabelecer mecanismos para atribuir responsabilidade sancionatória ao ente 

coletivo, pelos delitos praticados por seus órgãos ou empregados, no interesse ou 

em benefício da pessoa jurídica.  

 

1.2 Estágio atual da responsabilidade penal da pessoa jurídica no direito 

comparado: Inglaterra, Estados Unidos da América, França, Espanha, Itália e 

Alemanha 

 

No direito comparado atual, existem três sistemas jurídicos distintos no que 

se refere à criminalização da pessoa jurídica: a) o primeiro, seguido pelos países do 

Common Law, e que vem tendo a adesão de alguns países do Civil Law, como a 

França, que reconhece a responsabilidade penal das pessoas jurídicas; b) o 

segundo, que rechaça a ideia de se atribuir responsabilidade criminal aos entes 

coletivos, e c) o terceiro, cujo principal expoente é o Direito Alemão, pretende ser um 

sistema intermediário, admitindo a possibilidade das pessoas jurídicas serem 

responsabilizadas através do chamado direito penal administrativo ou contravenção 

à ordem, cujas sanções são de natureza administrativa e não penal51.  

Klaus Tiedemann, por sua vez, defende a existência de cinco modelos 

diferentes de legislação quando se trata da responsabilização dos entes coletivos 

pelos delitos cometidos por seus órgãos ou empregados52.   

O primeiro desses modelos admite apenas a responsabilidade civil das 

pessoas jurídicas – que pode ser cumulativa ou subsidiária – pelas penas de multa 

pronunciadas contra os dirigentes da corporação, sob o argumento de que a multa, 

quando transitada em julgado, converte-se em um crédito civil. Esta forma de 

responsabilização é rechaçada por grande parte dos ordenamentos jurídicos 

modernos por ser a pena de multa, como toda sanção penal, de caráter pessoal e 

retributivo, não se admitindo esse tipo de garantia quando da sua execução. Além 

disso, tem-se entendido que a responsabilização civil dos entes coletivos é 
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insuficiente para combater as novas formas de criminalidade que se instalaram no 

âmbito das empresas53. 

O segundo modelo legislativo elencado por Tiedemann se vale de medidas 

de segurança integradas no âmbito de um sistema moderno de direito penal para 

combater a criminalidade corporativa, tais como o confisco e o fechamento de 

estabelecimentos comerciais. Parte-se da ideia de que os crimes cometidos no 

âmbito da atividade empresarial são uma expressão da periculosidade da empresa, 

legitimando-se, assim, a imposição de medidas de segurança contra o ente 

coletivo54.  

Para Tiedemann, o efeito prático dessas medidas não depende da sua 

classificação como autênticas penas ou medidas de segurança, desde que elas 

sejam impostas pela Justiça Criminal, cuja publicidade e eficácia investigativa 

produzem um efeito intimidante, não necessariamente idêntico ao da aplicação da 

pena. A questão, conclui Tiedemann, é saber se, na ausência de medidas de 

segurança que prevejam a exclusão da vida empresarial, as demais terão 

capacidade suficiente para dissuadir a criminalidade corporativa, ou se seria 

necessária uma punição adicional ou exclusiva55. 

Já as chamadas medidas mistas, de natureza não necessariamente penal, 

que caracterizam o terceiro modelo legislativo descrito por Tiedemann, teriam a 

vantagem de eliminar boa parte das objeções dogmáticas decorrentes da aplicação 

de uma verdadeira responsabilidade penal às corporações, além de dar prevalência 

a medidas estruturais e saneadoras (como a colocação da empresa sob “curatela” 

ou “administração forçada”, ou ainda, como ultima ratio, a dissolução da 

corporação56), ao invés da simples punição57. Na prática, contudo, há uma grande 

dificuldade de se encontrar pessoas habilitadas para administrar, de ofício, grandes 

empresas, entendendo Tiedemann que essas sanções mistas só oferecem soluções 

particulares ao problema da responsabilização dos entes coletivos58. 
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O quarto modelo legislativo diz respeito às chamadas sanções 

administrativas, que são impostas e executadas por autoridades administrativas, e 

submetidas ao regime próprio do direito administrativo, e que “em alguns países 

recentemente sofreram reformas tão diversas que chegaram finalmente a constituir 

um regime „quase penal‟”59. 

Este sistema reserva as sanções penais aos indivíduos, impondo às 

corporações sanções punitivas que não possuem um caráter ético ou moral60, 

ficando a salvo das críticas e objeções dogmáticas tradicionais à ideia de 

criminalização das pessoas jurídicas.  

Para Tiedemann, esse modelo legislativo – que tem no direito alemão o seu 

maior expoente – pode ser suficiente a longo prazo, desde que se reforme o sistema 

de imposição de sanções do processo administrativo tradicional, com a introdução 

de um direito de prova similar ao do processo penal, a possibilidade de apelar a um 

juiz criminal ou a um órgão administrativo, a publicidade da sentença e a imposição 

de restrições à possibilidade de negociar com a Administração61. 

O quinto e último modelo legislativo consagra uma verdadeira 

responsabilidade penal da pessoa jurídica, observadas as diferenças fáticas 

existentes entre a pessoa física e a corporação. Este modelo é adotado na 

Inglaterra, Escócia, Irlanda, Holanda, Noruega, Estados Unidos da América, 

Canadá, Austrália, Japão, Bélgica e França, além de Portugal, Suíça e Dinamarca62.  

No direito penal anglo-saxônico, aqui compreendidos os países 

originariamente anglo-saxônicos, como a Inglaterra, Estados Unidos, Austrália e 

Nova Zelândia, e aqueles que foram influenciados por esse sistema jurídico, como a 

Holanda, os Países Escandinavos e o Japão, existe uma tradição na admissibilidade 

da responsabilidade penal da pessoa jurídica63. 

Muito embora a doutrina e a jurisprudência inglesa, na esteira do 

pensamento iluminista, tenham rejeitado a ideia de criminalização dos entes 

coletivos durante o século XVIII e até parte do século XIX, com fundamento na teoria 
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denominada ultra vires objection – segundo a qual a pessoa jurídica só tem 

capacidade jurídica nos limites do seu estatuto social, de modo que qualquer crime 

praticado no âmbito da corporação é necessariamente ultra vires – o fato é que o 

pragmático sistema jurídico inglês, preocupado em solucionar os problemas políticos 

criminais advindos do aumento do poderio das empresas, passou a admitir, já em 

meados do século XIX, a possibilidade de criminalização das pessoas jurídicas64. 

Inicialmente, esta responsabilização dizia respeito tão somente às chamadas 

regulatory offences ou public welfare offences, que são delitos menos graves, na sua 

maioria, omissivos e negligentes, sem uma vítima definida, e que atentam contra o 

bem estar geral, daí porque Fernando Torrão afirma que essas infrações possuem 

“um código genético semelhante ao do direito administrativo sancionatório”65. 

Conclui o citado autor português:  

A esse tipo de delitos, aplica-se, no direito inglês, o regime da 
chamada strict liability (responsabilidade objetiva), podendo, assim, 
compreender-se que, neste primeiro momento de responsabilização 
criminal de entes coletivos, estejamos perante casos em que a „mens 
rea’ (culpabilidade) não se exige como elemento constitutivo da 
infração, sendo, nessa medida, admitida a própria vicarious liability 
(responsabilidade vicarial, isto é, por facto de outrem), aceitando-se, 
desse jeito, a punição da corporação por actos de um seu 
empregado66. 

Posteriormente, através do Interpretation Act de 1889, passou-se a admitir a 

responsabilidade dos entes coletivos também pela prática dos chamados true crimes 

(crimes propriamente ditos), nos quais a mens rea aparece como elemento subjetivo 

do crime, fazendo surgir, assim, teorias para viabilizar a imputação de 

responsabilidade penal aos entes coletivos67.  

Dentre essas teorias, destaca-se a chamada identification doctrine ou teoria 

do alter ego, criada por decreto da House of Lords, em 191568, e segundo a qual o 

órgão decisório da pessoa jurídica é, ao mesmo tempo, o cérebro e o alter ego do 

ente coletivo, de modo que a sua conduta deve ser considerada conduta da própria 

pessoa jurídica69. Assim, se um dos titulares dos órgãos dirigentes da empresa, 
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agindo em seu nome e no seu interesse, comete um crime, a culpa (elemento 

subjetivo) dessa pessoa física – que atua como um alter ego da corporação - deve 

ser também imputada à pessoa jurídica70. 

Segundo Fernando Torrão, a adoção dessa teoria no direito inglês permitiu 

“que se contornasse o obstáculo dogmático da culpa, sem desta prescindir, e sem a 

inevitabilidade de se recorrer a um tortuoso e problemático conceito de culpa 

colectiva (autonomizada das culpas individuais)”71. 

Ao evitar a construção autônoma de uma culpa coletiva, admitindo a 

transmissão/transferência da culpa da pessoa física para a pessoa jurídica, a 

doutrina da identificação torna a criminalização do ente coletivo uma espécie de 

efeito automático e acessório da condenação da pessoa física, conduzindo a uma 

dupla punição nem sempre necessária no plano político-criminal. 

Ora, não parece que a culpa da pessoa singular, que representa a 
empresa, seja condição bastante, de um ponto de vista político-
criminal, para uma forçosa punibilidade da pessoa coletiva. Em 
muitos casos, decerto a punição da pessoa singular que praticou o 
fato pode vir a revelar-se o suficiente para a reafirmação do bem 
jurídico violado, correspondendo, desse modo, às (mínimas) 
expectativas comunitárias na reacção penal, em sintonia claro, com 
os fins dominantes nos Estados de Direito democráticos e liberais. É 
evidente não dever o ilícito criminal ser compensatório para a pessoa 
coletiva e que deverão, por conseguinte, ser neutralizados todos os 
benefícios (econômicos e não econômicos) por ela obtidos através 
da prática do ilícito penal do seu representante e indenizados 
eventuais lesados. Só que não parece ser esta, propriamente, a 
tarefa de uma sanção penal autônoma cujo escopo deverá ser a 
prossecução fins de prevenção da criminalidade e não tanto de 
neutralização de benefícios provenientes da prática de um crime72.   

No tocante aos delitos cometidos por simples funcionários da corporação, 

subordinados e sem poder de decisão, a criminalização do ente coletivo se baseia 

na ideia de delegação, imputação ou até transmissão de responsabilidade (vicarious 

liability), ou seja, uma responsabilidade indireta - diferentemente da identification 

doctrine, em que a responsabilidade é direta73, ressaltando Tiedemann que esse 

conceito de responsabilidade por delegação é reforçado pelo fato daquele sistema 

jurídico admitir a responsabilidade penal sem culpabilidade, ou sem prova da 
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culpabilidade (strict liability), não apenas para entes coletivos, mas também para 

pessoas físicas, como já ressaltado linhas acima74.  

Na responsabilidade vicarial, vigora o adágio respondeat superior, 

respondendo o dirigente da empresa - e, por conseguinte, a própria pessoa jurídica - 

pelos atos do seu funcionário (responsabilidade indireta)75. A vicarious liability é 

aplicável de forma excepcional no direito inglês, em três hipóteses: em alguns 

crimes financeiros, nas regulatory offences e em certas circunstâncias de delegação 

de poderes76, sendo que o regime da strict liability – que não exige a mens rea do 

agente – só se refere às hipóteses de regulatory offences.  

Nos crimes financeiros em que se admite a responsabilidade vicarial, é 

necessário que o órgão superior da empresa tenha consentido, sido conivente ou 

negligente com a atuação do funcionário subalterno, para que possa vir a ser 

responsabilizado criminalmente77. Já nas hipóteses de delegação de poderes, em 

função do delegation principle, há uma transferência da mens rea do empregado 

para o empregador, o que leva Fernando Torrão a afirmar que esta situação, na 

prática, configura uma responsabilidade penal objetiva78.  

Por outro lado, o Interpretation Act das leis penais de 1978 incluiu no 

conceito de pessoa, ao lado das pessoas físicas e jurídicas, as unicorporation 

association, isto é, os grupos que não possuem personalidade jurídica79. 

Os Estados Unidos adotam um regime jurídico muito semelhante ao da 

Inglaterra, admitindo a criminalização das pessoas jurídicas. Entretanto, 

diferentemente do direito inglês, a doutrina e a jurisprudência norte-americanas têm 

desenvolvido um conceito de culpa coletiva própria da empresa – também chamada 

de agregada autônoma - que admite a responsabilização criminal dos entes 

coletivos por atos praticados pelos seus funcionários, mesmo que não seja possível 

identificá-los80. 
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A ideia de culpa autônoma da empresa no direito norte-americano tem por 

fundamento político-criminal a necessidade de uma atuação preventiva diante das 

deficiências estruturais e organizacionais das empresas, que acabam por contribuir 

para a prática de ilícitos criminais no âmbito das suas atividades empresariais. Esse 

defeito estrutural da organização empresarial (defective corporate organization), que 

se encontra na base do conceito de culpa autônoma coletiva, torna a 

responsabilidade da empresa independente da responsabilidade dos seus órgãos, 

de modo que a corporação poderá ser punida criminalmente, ainda que as pessoas 

físicas que atuaram em seu nome não possam ser responsabilizadas pelas suas 

ações81.  

Esta culpa autônoma desenvolvida pelo direito norte-americano não exclui a 

responsabilidade da empresa fundada na teoria do órgão (ou da identificação), ou na 

vicarious liability82, salientando-se que a criminalização da pessoa jurídica por culpa 

própria coletiva – em razão do descumprimento do dever de promover as medidas 

preventivas necessárias para evitar a prática de delitos - não afasta a 

responsabilidade individual daqueles que exercem poderes de direção na empresa, 

por violação dos seus deveres de vigilância e controle83. 

O Japão, embora tenha adotado o modelo americano, não admite a 

responsabilização criminal da pessoa jurídica sem culpabilidade (regime da strict 

liability), enquanto o Canadá aplica a doutrina da identificação apenas para os 

verdadeiros crimes (true crimes), admitindo uma responsabilidade penal mais ampla 

da empresa nas regulatory offences, sob o regime da strict liability84. 

De ver-se, portanto, que o pragmatismo característico do sistema jurídico 

anglo-saxão permitiu que a responsabilidade penal da pessoa jurídica fosse 

reintroduzida nos países do Common Law - especialmente na Inglaterra e nos EUA 

– sem maiores considerações acerca das implicações dogmáticas decorrentes desta 

escolha legislativa, o que não aconteceu nos países da Europa continental, com 

forte tradição no pensamento dogmático penal85. 
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Dentre os países do Civil Law que adotam a responsabilidade penal das 

pessoas jurídicas, merece especial destaque a França, “por ser o primeiro país 

latino, com inquestionável tradição na formação do direito escrito, a adotar tal 

sistema, não mais precisando a legislação extravagante assim estabelecer de forma 

velada”86. 

No século XVIII, o ideário da responsabilidade coletiva, até então 

predominante na França medieval, foi quebrado pela Revolução de 1789. Já no 

início do século XX, a doutrina francesa passou a criticar a não-aplicação do instituto 

da responsabilidade penal das pessoas morais, mas foi a Reforma do Código Penal, 

que entrou em vigor em 1º de março de 1994, que consagrou a regra societas 

delinquere potest87, admitindo a criminalização das pessoas jurídicas de forma 

plena, excluindo-se apenas o Estado, detentor do direito de punir88.  

A legislação francesa ampliou consideravelmente o rol de delitos que podem 

ser imputados às pessoas jurídicas, incluindo, dentre outros, o homicídio culposo, a 

lesão corporal culposa, o tráfico de entorpecentes, a corrupção ativa, o racismo, 

além dos crimes econômico-financeiros e ambientais. Dentre as penas previstas 

pelo Código Penal Francês, destacam-se: multa; proibição definitiva ou temporária 

de exercer uma ou várias atividades profissionais ou sociais; submissão a controle 

judicial por até cinco anos; fechamento temporário ou definitivo do estabelecimento 

utilizado para a prática do crime; exclusão definitiva ou temporária dos mercados 

públicos, proibição por um período de até cinco anos de emitir cheques; confisco do 

objeto do crime; publicação de decisão judicial e dissolução89.   

                                                           
86

 SANCTIS, Fausto Martin de. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 50. 
87

“Artículo 121-2 (Ley nº 2000-647 de 10 de julio de 2000 art.8 Diario Oficial de 11 de julio de 2000) Las 
personas jurídicas, con excepción del Estado, serán penalmente responsables de las infracciones cometidas, por 
su cuenta, por sus órganos o representantes, conforme a los artículos 121-4 a 121-7, y en los casos previstos por 
la ley o el reglamento. Sin embargo, los entes territoriales y sus agrupaciones sólo serán responsables 
penalmente de las infracciones cometidas en el ejercicio de actividades susceptibles de ser objeto de convenios 
de delegación de servicio público. Sin perjuicio de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 121-3, la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas no excluirá la de las personas físicas autoras o cómplices de los 
mismos hechos”. Disponível em: <http://www.juareztavares.com/textos/codigofrances.pdf>. Acesso em 25 set. 
2011. 
88

 ARAÚJO JÚNIOR, João Marcelo de. Societas delinquere potest: revisão da legislação comparada. In: GOMES, 
Luiz Flávio (Coord.). Responsabilidade penal da pessoa jurídica e medidas provisórias e direito penal. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 81. 
89

 “Artículo 131-37 Las penas criminales o correccionales que pueden imponerse a las personas jurídicas son: 1º 
La multa; 2º En los casos previstos por la ley, las penas enumeradas en el artículo 131-39. Artículo 131-38 La 
cuantía máxima de la multa aplicable a las personas jurídicas será igual al quíntuplo de lo previsto para las 
personas físicas por la ley que castigue la infracción. Artículo 131-39 (Ley nº 2001-504 de 12 de junio de 2001 
art 14 Diario Oficial de 13 de junio de 2001) Cuando la ley lo prevea para las personas jurídicas, los crímenes o 

http://www.juareztavares.com/textos/codigofrances.pdf


35 

Para caracterização da responsabilidade penal coletiva, o Código Penal 

Francês exige que o crime seja cometido por um órgão ou representante legal da 

pessoa jurídica, no seu interesse ou proveito exclusivo, deixando claro que a 

responsabilidade da corporação não exclui a das pessoas físicas, ainda que a sua 

autoria ou participação decorra do mesmo fato.  

Resta evidente, portanto, que a legislação francesa tende a uma 

responsabilização paralela (ou cumulativa) da pessoa jurídica e do seu 

representante, sendo necessário, porém, indagar se esta responsabilidade do ente 

coletivo pressupõe a responsabilidade da pessoa física que age em seu nome 

(teoria da responsabilidade por ricochete ou reflexa), ou se o ente coletivo poderá 

ser criminalizado pela simples atuação objetiva do seu representante, ou seja, sem a 

necessidade de se provar a sua culpa individual, admitindo-se uma culpa autônoma 

do ente coletivo. 

Discorrendo sobre o tema, Fernando Torrão afirma que duas decisões 

jurisprudenciais dos tribunais de Paris e de Versailles, proferidas em 1995, bem 

como uma decisão do Tribunal de Lyon, de 9 de outubro de 1997, interpretaram o 

artigo 121-2, do Código Penal Francês, como uma consagração da culpa autônoma 

da corporação90.  

Entretanto, uma decisão da câmara criminal da Court de Cassation, 

proferida em 02 de dezembro de 1997, veio a adotar a tese da responsabilidade por 

ricochete ou reflexa, de sorte que a jurisprudência francesa, a partir de então, 
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pacificou o entendimento de que a pessoa jurídica só pode ser responsabilizada 

criminalmente quando o indivíduo que a representa realizar o elemento subjetivo do 

tipo penal, de modo que a responsabilidade coletiva pressupõe a responsabilidade 

individual91. 

Este é o entendimento de Fréderic Desportes e Francis Le Gunehec, para 

quem o legislador não instituiu um mecanismo de imputação direta dos fatos 

delituosos à pessoa moral, contrariamente à opção feita por alguns ordenamentos 

jurídicos estrangeiros ou em matéria de repressão administrativa. Concluem os 

autores franceses que “a necessidade de estabelecer a existência de uma infração 

cometida por uma pessoa física resulta dos próprios termos do artigo 121-2 do 

Código Penal, que enuncia que as pessoas morais são responsáveis „pelas 

infrações cometidas [...] por seus órgãos ou representantes’”92. 

Torrão ressalta, contudo, que a adoção da teoria da responsabilidade por 

ricochete ou reflexa ainda é objeto de controvérsias no direito francês, em que pese 

ser esta a ideia prevalente na jurisprudência, existindo doutrinadores que defendem 

uma responsabilidade direta da pessoa jurídica, independente da responsabilidade 

individual93.  

Jean Pradel, por sua vez, em que pese fundamente a responsabilidade 

penal da pessoa jurídica a partir da teoria do reflexo ou ricochete, sustenta que no 

sistema jurídico francês há duas situações particulares em que o ente coletivo pode 

ser responsabilizado, independentemente da pessoa física. A primeira delas 

abrange aquelas situações em que se torna muito difícil identificar a pessoa física 

que realmente cometeu a infração, razão pela qual o referido autor propõe um 

sistema de presunções de responsabilidade em cascata, atendendo à hierarquia da 

empresa, mas sem alcançar os escalões inferiores da corporação, posto que o 

responsável individual deve ser um órgão ou representante da pessoa jurídica. Se 

mesmo assim não for possível individualizar a responsabilidade penal, aplicar-se-

iam, então, à empresa medidas de segurança, como o fechamento temporário do 
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estabelecimento, bloqueio ou fiscalização das contas, ou ainda uma prestação 

pecuniária, que não demandariam a aferição da culpabilidade 94.  

A segunda situação que admitiria uma responsabilização direta da pessoa 

jurídica, segundo Pradel, é aquela em que a culpa do titular do órgão dirigente é tão 

diminuta que, se não fosse o envolvimento da pessoa jurídica, o Ministério Público 

se sentiria desobrigado a promover a ação penal contra a pessoa física, 

processando apenas a pessoa jurídica, se assim o impusserem as necessidades de 

ordem pública. Nesse sentido, uma circular de 5 de abril de 1995, referente à 

legislação francesa que aumentou a proteção ambiental, orienta os promotores a 

ajuizarem ação penal contra a pessoa física apenas nos casos em que esta “falhou 

gravemente em sua função, ao não cumprir todas as diligências normais para evitar 

a poluição, levando em conta notadamente as advertências e intimações que lhe 

poderiam ter sido remetidas pelos serviços competentes do Estado”95.  

Já a legislação penal holandesa adotou a modalidade própria direta de 

responsabilidade penal da pessoa jurídica, sem condicioná-la à persecução e 

sanção da pessoa física que atua em seu nome ou em seu benefício96. 

Para o direito holandês, nos crimes cometidos por uma pessoa jurídica, 

podem ser perseguidas e sancionadas, em conjunto ou separadamente, a pessoa 

jurídica e a pessoa física que praticou o delito ou favoreceu a sua prática97. Para 

criminalizar o ente coletivo, contudo, é necessário: que a pessoa jurídica tenha tido o 

poder de dispor sobre o comportamento punível; que tenha aceitado esse 

comportamento e que o fato apareça no contexto social como uma ação própria da 

corporação98. 

Na Bélgica, a jurisprudência da Cour de Cassation reformulou o velho adágio 

societas delinquere non potest, para entender que a pessoa jurídica pode sim 

cometer infração, muito embora não seja possível inflingir-lhe uma pena: societas 

delinquere potest, sed puniri non potest. O tribunal belga admite, porém, a 
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responsabilização criminal da pessoa física que agiu em nome da pessoa jurídica, 

ou que se omitiu de cumprir uma obrigação legal imposta à empresa99.  

Antes da entrada em vigor da Lei Orgânica nº 05, de 25 de junho de 2010, 

que alterou o seu código penal, a Espanha não admitia a responsabilidade penal da 

corporação. Até então, a doutrina espanhola majoritária entendia que as 

consequências acessórias previstas no artigo 129, do Código Penal Espanhol – que 

incluíam medidas como o fechamento temporário ou definitivo da empresa; a 

proibição temporária ou definitiva de realizar determinadas atividades, operações 

mercantis ou negócios; a intervenção para salvaguardar os direitos dos 

trabalhadores ou credores; a suspensão de atividades e até mesmo a dissolução da 

empresa – não consagravam, pelo menos no plano formal, um regime de 

responsabilidade penal das pessoas colectivas, muito embora esta questão tenha 

sido objeto de calorosos debates naquele país. 

Com efeito, o fato das consecuencias accesorias do direito espanhol terem 

sido incluídas na parte geral do Código Penal de 1995, em título distinto daqueles 

destinados às penas e às medidas de segurança, suscitou controvérsias entre os 

doutrinadores espanhóis a respeito da sua natureza jurídica, surgindo, à época, 

duas correntes doutrinárias: a que defendia o caráter não-penal das consequências 

acessórias previstas no artigo 129, e a que considerava tais medidas como reações 

penais aplicáveis às pessoas jurídicas, ora classificando-as como penas, ora como 

medidas de segurança, ou até mesmo como uma terceira via de sanção penal100.  

Um dos defensores da primeira corrente era Luis Gracia Martín, para quem 

as consequências acessórias previstas no artigo 129, do CP Espanhol de 1995, 

configuravam verdadeiras medidas de polícia, pertencentes ao direito administrativo, 

cujo objetivo era prevenir o perigo de uma continuidade delitiva através da empresa, 

privando a pessoa física do instrumento perigoso que representa a pessoa jurídica 

ou restringindo o seu uso101.  

A imposição das consequências acessórias pressupunha, no entender de 

Gracia Martín, a comprovação da periculosidade objetiva da pessoa jurídica, 
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baseada no prognóstico de probabilidade da prática de fatos delituosos futuros, 

mediante a utilização da sua estrutura organizativa102.  

Na defesa da natureza penal das medidas previstas no artigo 129 do CP 

Espanhol de 1995, destacou-se Zulgadía Espinar, para quem as consequências 

acessórias constituíam autênticas penas, e não meros instrumentos reparatórios de 

natureza civil103.  

De acordo com Zulgadía Espinar, as medidas do artigo 129, do Código 

Penal Espanhol, não podiam ser classificadas como sanções administrativas, pois 

seria no mínimo estranho atribuir natureza administrativa a sanções que estavam 

previstas no código penal, eram aplicadas por um juiz criminal, no curso de um 

processo criminal, como consequência de uma infração penal e orientada aos fins 

da pena104. 

Para Zulgadía Espinar, o artigo 129, do Código Penal Espanhol de 1995, 

derrogara a fórmula tradicional societas delinquere non potest, estabelecendo um 

sistema de responsabilidade coletiva com quatro características fundamentais: 1) 

tratava-se de um sistema numerus clausus, ou seja, as consequências acessórias 

do artigo 129 só se aplicavam aos casos expressamente previstos na legislação 

penal; 2) pobre em relação ao tipo de sanção que poderia ser imposta ao ente 

coletivo, uma vez que o legislador espanhol não previu sanções mais eficazes na 

luta contra os crimes econômicos, como as multas, a admoestação pública, a 

publicação da sentença, a proibição de contratar com empresas públicas, além da 

perda de subvenções; 3) com o máximo de garantias estabelecidas para a 

imposição de sanções às pessoas físicas, seja no âmbito processual, seja no âmbito 

penal; 4) e que admitia a responsabilidade criminal direta da pessoa jurídica, de 

modo que a sua criminalização não estava condicionada ou subordinada à 
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de derecho penal económico: homenaje a Klaus Tiedemann, 1. ed., Lima: Universidad de San Martín de Porres 
- Fondo Editorial, 2011, p. 186-187). 
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persecução criminal e à condenação da pessoa física que atuou em seu nome ou no 

seu interesse105. 

Eduardo Ramón Ribas, por sua vez, entendia que a principal característica 

do direito penal espanhol, antes da LO nº 05/2010, consistia em considerar a pessoa 

jurídica como objeto, cuja reutilização para fins ilícitos se pretendia evitar através 

das chamadas consequências acessórias, que teriam a natureza de medidas de 

segurança reais, objetivas ou sui generis106. Assim, enquanto as penas exerciam 

uma função geral preventiva muito mais ambiciosa, as consequências acessórias 

teriam por objetivo apenas prevenir a continuidade da atividade delitiva, 

pressupondo, para a sua incidência, um juízo positivo de periculosidade criminal do 

ente coletivo107. 

Já Mercedes García Arán defendia que as consequências acessórias 

previstas no artigo 129, do CP Espanhol de 1995, constituíam uma terceira via 

sancionatória de caráter penal, pois eram privações de direitos decorrentes de um 

ilícito penal e se destinavam à prevenção de delitos, mas não participavam dos 

fundamentos legais das penas e das medidas segurança108.  

Segundo García Arán, as consequências acessórias do direito espanhol não 

poderiam ser consideradas penas, porque não guardavam relação com a gravidade 

do fato e eram facultativas ex lege109. Por outro lado, o fato das consequências 

acessórias se encontrarem previstas em um título próprio, distinto daqueles 

destinados à regulamentação das penas e das medidas de segurança, conduzia à 

conclusão de que o legislador espanhol não quis exigir, para a aplicação desta 
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 “Acertadamente se ha optado por un sistema que admite la responsabilidad criminal directa de la persona 
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 RAMÓN RIBAS, Eduardo. La persona jurídica en el derecho penal: responsabilidad civil y criminal de la 
empresa. Granada: Editorial Comares, 2009, p. 279.  
107

  Idem, ibidem, p. 285. 
108

 GARCÍA ARÁN, Mercedes. Sanción de las personas jurídicas en el código penal español y propuestas de 
reforma. In: URQUIZO OLAECHEA, José; ABANTO VÁSQUEZ, Manuel; SALAZAR SÁNCHEZ, Nelson (Coords.). 
Dogmática penal de derecho penal económico: homenaje a Klaus Tiedemann, 1. ed., Lima: Universidad de San 
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terceira via de sanção penal, uma culpabilidade própria da pessoa jurídica e 

independente da culpabilidade individual110.  

Santiago Mir Puig, por sua vez, entendia que as consequências acessórias 

do artigo 129 se aproximavam das medidas de segurança, pois ambas se 

fundamentavam na ideia de periculosidade, sendo que, enquanto as medidas de 

segurança se referem à periculosidade de pessoas físicas que cometeram um fato 

típico e antijurídico e podem voltar a fazê-lo, as consequências acessórias se 

dirigiam a organizações incapazes de delinquir, mas que são consideradas 

perigosas por favorecerem a prática de delitos por pessoas físicas111. Tratar-se-ia, 

portanto, de uma via intermediária entre a não aplicação do direito penal às pessoas 

jurídicas e a imposição de penas aos entes coletivos112. 

A Lei Orgânica n. 05, de 25 de junho de 2010, veio para encerrar este 

debate doutrinário, inserindo, de forma clara, a responsabilidade penal da pessoa 

jurídica no Código Penal Espanhol. 

Assim é que o item 1, do artigo 31 bis, do Código Penal Espanhol estabelece 

a responsabilidade penal das pessoas jurídicas pelos delitos cometidos em seu 

nome e em seu proveito, por seus representantes legais e pelos seus 

administradores de fato ou de direito, ou ainda por funcionários subordinados, desde 

que estes tenham realizado a conduta por não ter sido exercido sobre eles o devido 

controle113.  
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 Idem, ibidem, p. 01:07. Este também é o entendimento dos espanhóis José Luis de la Cuesta e Ana Isabel 
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Destarte, nas infrações cometidas por meros funcionários da empresa, sem 

poder de direção, o Código Penal Espanhol exige a comprovação da falta de 

controle por parte da pessoa jurídica como base para a imputação da 

responsabilidade coletiva, ou seja, seria necessário comprovar um defeito de 

organização relevante para a prática delitiva. 

O Código Penal Espanhol prevê, ainda, a possibilidade de se punir a pessoa 

jurídica mesmo quando não for possível individualizar a pessoa física que executou 

a conduta, desde que se comprove que o comportamento delituoso só poderia ter 

sido realizado por quem ostentava os cargos ou funções referidos no item 1, do 

artigo 31 bis114.  

Por expressa disposição legal, este sistema de responsabilidade penal 

coletiva não é aplicável ao Estado, às Administrações Públicas territoriais e 

institucionais, aos organismos reguladores, às agências e entidades públicas 

empresariais, aos partidos políticos e sindicatos, às organizações internacionais de 

direito público e àquelas que exerçam poderes públicos de soberania, 

administrativos, ou ainda nos casos de sociedades mercantis estatais ou que 

executem políticas públicas ou prestem serviços de interesse econômico geral, 

podendo, porém, o Poder Judiciário declarar a responsabilidade penal destas 

entidades, caso constate que se trata de forma jurídica criada com o propósito de 

afastar uma eventual responsabilidade penal115.  

                                                                                                                                                                                     
<http://despachoabogados.fullblog.com.ar/indice-codigo-penal-espanol-2011-actualizado.html>. Acesso em 15 
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Já o item 3, do artigo 31 bis, do Código Penal Espanhol, prevê 

expressamente que a responsabilidade penal da pessoa jurídica não será excluída, 

nem modificada, pelo fato da pessoa física ter se beneficiado de alguma causa 

excludente da culpabilidade116.   

Ao comentar o projeto de lei de 2006, que trazia um dispositivo legal 

semelhante ao item 1, do artigo 31 bis, do CP Espanhol, Mercedes García Arán 

afirmou que o referido projeto não estabelecia claramente um sistema de 

responsabilidade penal própria da pessoa jurídica, pois se o autor material fosse 

condenado, só seria necessário comprovar a falta de controle da empresa se este 

fosse um funcionário subalterno, sem poder de direção ou representação. Por outro 

lado, se o autor material não fosse responsabilizado criminalmente, por ter 

concorrido alguma das causas de exclusão da antijuridicidade ou culpabilidade, 

persistiria a responsabilidade da empresa, sem que o texto estabelecesse ou 

exigisse a falta de controle como requisito da imputação de responsabilidade 

coletiva, exceto quando o crime fosse cometido por funcionário(s) subordinado(s)117. 

O item 7, do artigo 33, do CP Espanhol trata das penas aplicáveis às 

pessoas jurídicas, no título destinados às penas em geral, afastando qualquer 

dúvida quanto à adoção do princípio societas delinquere potest118. Já o artigo 129, 

do CP Espanhol teve sua redação alterada com a entrada em vigor da LO 05/2010, 
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estabelecendo as consequências acessórias que podem ser impostas a entidades 

ou agrupamentos de pessoas sem personalidade jurídica, em decorrência de delitos 

cometidos no seio destas entidades, com sua colaboração, através ou por meio 

desses agrupamentos119.   

O Código Penal Espanhol estabelece, ainda, que a transformação, fusão, 

absorção ou divisão de uma pessoa jurídica não extingue a sua responsabilidade 

penal, que se transfere para a entidade ou entidades em que se transforme, ou que 

resultar(em) da sua fusão, absorção ou divisão, permanecendo a responsabilidade 

também nos casos de dissolução encoberta, ou meramente aparente da pessoa 

jurídica, quando for dada continuidade à atividade econômica, mantendo-se a 

identidade substancial de clientes, provedores e empregados, ou da parte mais 

relevante deles120. Para García Arán, essa possibilidade de transferir a 

responsabilidade de uma pessoa jurídica para outra pressupõe o reconhecimento de 

que o princípio da personalidade das penas não se aplica às pessoas jurídicas121.  

Já a Itália consagra no seu texto constitucional o princípio societas 

delinquere non potest, ao estabelecer, no art. 27, I, que “a responsabilidade criminal 

é individual”. A doutrina italiana argumenta que a criminalização do ente coletivo 
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violaria o princípio da culpabilidade e da personalidade das penas, pois seriam 

atingidos pela condenação os inocentes que compõem a coletividade122.  

Entretanto, impulsionado pela necessidade de harmonizar a solução interna 

com as diretrizes da política criminal da União Européia, o legislador italiano, através 

da Lei nº 300, de 20 de setembro de 2000123, e do Decreto Legislativo nº 231, de 8 

de junho de 2001, introduziu pela primeira vez naquele país um sistema de 

responsabilidade da pessoa jurídica, qualificado formalmente como de natureza 

administrativa, muito embora “a substância desta responsabilidade, seu fundamento 

e sua regulação a situem muito mais próxima do sistema penal que do 

administrativo”124.  

No sistema italiano, a responsabilidade do ente coletivo pressupõe a prática 

de um delito pelos seus dirigentes ou representantes legais, no interesse ou 

benefício da empresa, podendo ainda a coletividade ser responsabilizada quando o 

crime for cometido por empregados subordinados, desde que comprovada a 

omissão do dever de vigilância por parte daqueles que ocupam funções de 

representação, administração ou direção da empresa125. Assim, “a prática de um 

delito por parte de uma pessoa física que se encontra em uma determinada relação 
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com um ente coletivo deriva (também) um ilícito administrativo imputável a esse 

último”126.  

Os delitos individuais que podem ensejar a responsabilização coletiva foram 

taxativamente previstos pelo legislador, incluindo-se neste rol os crimes de 

corrupção, fraude de subvenções e estelionato, quando realizados em prejuízo do 

Estado e da União Européia, delitos de abuso de informação privilegiada e de 

manipulação do mercado, crimes transnacionais, de homicídio culposo e de lesões 

corporais culposas graves e gravíssimas, cometidos com infração das normas para 

proteção da segurança e higiene do trabalho127.  

O sistema de responsabilidade italiano dirige-se aos entes coletivos ainda 

que desprovidos de personalidade jurídica, excluindo-se, porém, da sua incidência o 

Estado, as administrações territoriais e outros entes públicos despidos de caráter 

econômico, além de entidades que desenvolvam funções de relevância 

constitucional, como os partidos políticos e sindicatos128.  

Enquanto a imputação objetiva da responsabilidade coletiva no direito 

italiano tem como requisito a prática do delito no interesse ou em benefício da 

entidade, o critério de imputação subjetiva, com forte inspiração norte-americana, se 

baseia em uma forma inédita de culpabilidade da pessoa jurídica, consistente na 

ausência de adoção ou de implementação correta de um modelo idôneo de 

organização e gestão destinado a prevenir a prática de delitos no âmbito da 

atividade empresarial, cujos requisitos se encontram detalhadamente descritos pelo 

legislador italiano. Não se trata de um dever imposto à empresa, mas de uma 

oportunidade para proteger-se de uma eventual responsabilização futura129. 

A culpabilidade da pessoa jurídica é presumida pelo legislador italiano 

quando o crime é cometido por um dos seus dirigentes, cabendo à coletividade 

comprovar em juízo ter adotado um modelo de organização e gestão que 
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corresponda aos requisitos estabelecidos pela lei e ter zelado pela sua efetiva 

observância, de sorte que a conduta criminosa do seu dirigente configure uma 

fraude a este modelo de organização e gestão empresarial130. Na hipótese do crime 

ter sido praticado por um dos seus empregados, compete ao Ministério Público – 

que promove, simultaneamente, a ação penal contra a pessoa física e a ação “para-

penal” contra a pessoa jurídica, perante o juízo criminal - o ônus de provar a 

culpabilidade coletiva por falta ou defeito de organização131. 

A responsabilidade da pessoa jurídica no direito italiano é regida pelo 

princípio da autonomia, pois subsiste mesmo nas hipóteses de não identificação do 

autor físico do delito, ou nas hipóteses em que este for considerado inimputável ou 

se vier a ser beneficiado por causas excludentes de punibilidade, como a prescrição 

ou a morte, à exceção da anistia, que também atingiria o ente coletivo132.  

Para Vincenzo Militello, a parte mais inovadora da lei italiana consiste na 

incorporação de mecanismos de controle internos com o objetivo de prevenir a 

criminalidade de empresa133. Inspirado na legislação americana, o legislador italiano 

prevê a possibilidade da pessoa jurídica não ser sancionada (com exceção da 

sanção de confisco do benefício obtido ilicitamente), quando restar comprovado que 

o ente coletivo adotou procedimentos específicos de organização e gestão voltados 

à prevenção daquela categoria de delitos e criou órgãos internos de controle com 

atuação efetiva, os quais, no entanto, não conseguiram evitar a prática do ilícito 

penal, porque foram fraudulentamente ludibriados pelo(s) autor(es) do delito134.  
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Na Alemanha, além do princípio da culpabilidade operar como limite 

constitucional ao legislador ordinário, as bases do direito penal se encontram de tal 

maneira centradas nos conceito de ação (como ato humano voluntário) e de culpa 

(fundada na autonomia ética individual do cidadão, enquanto ser livre), que o seu 

sistema jurídico não admite a possibilidade de se responsabilizar penalmente o ente 

coletivo135. As corporações podem, no entanto, sofrer sanções de natureza 

administrativa, no âmbito do chamado direito administrativo sancionatório ou contra-

ordenacional.  

Assim é que, em 1968, o §30, da Lei Federal de Contravenções ou Infrações 

Administrativas – OWiG passou a prever a imposição de multas administrativas 

(Geldbusse) à pessoa jurídica, que funcionavam como meras consequências 

acessórias da sanção aplicada ao representante do ente coletivo, pela prática de um 

delito ou contravenção em nome e no interesse da corporação. O objetivo desta 

multa era evitar que a pessoa jurídica viesse a se beneficiar economicamente da 

atuação ilícita do seu representante136. 

Com a promulgação da Segunda Lei de Luta contra a Criminalidade 

Econômica, em 15 de maio de 1986, o §30, da OWiG, passou a consagrar a 

Geldbusse como sanção direta ou autônoma aplicável às pessoas jurídicas ou 

associações sem personalidade jurídica, de tal modo que esta sanção administrativa 

passou a ter uma finalidade intimidatória e preventiva, e não apenas compensatória, 

decorrente das vantagens ilicitamente obtidas pela empresa, sem implicar, contudo, 

em um juízo de reprovação ética ou moral137. As consequências acessórias, 

decorrentes da condenação da pessoa física que age em nome e no interesse 

coletivo e destinadas a impedir que a corporação usufrua de vantagens ilícitas, 

foram mantidas no §29, da OWiG, e também no Código Penal Alemão (StGB), que 

prevê o confisco dos rendimentos e lucros obtidos ilicitamente e dos bens utilizados 

para a prática delitiva138.  

De início, a responsabilidade sancionatória da pessoa coletiva no direito 

alemão fundamentou-se na “teoria dos órgãos” e no que a doutrina alemã 

denominou de “fato de conexão” (Anknüpfungstat), imputando-se à empresa os atos 
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dos seus órgãos decisórios, em razão da posição de domínio que exercem na 

corporação139. Em 1994, com o surgimento da Segunda Lei de luta contra a 

Criminalidade do Meio Ambiente, o §30, da OWiG, passou a admitir a 

responsabilização coletiva não apenas em decorrência dos atos praticados pelos 

titulares dos seus órgãos dirigentes, mas também por qualquer outro legítimo 

representante da empresa, adotando-se, assim, um critério mais próximo ao da 

vicarious liability do sistema anglo-saxão140.  

Laura Zúñiga Rodríguez ressalta que, embora a sanção aplicável às 

pessoas coletivas por força do §30, da OWiG, seja formalmente autônoma e direta, 

a exigência de identificação da pessoa física que atuou em nome e no interesse da 

empresa a converte, na prática, em uma sanção acessória, não oferecendo uma 

resposta satisfatória à problemática da criminalidade de empresa, cuja maior 

dificuldade reside na individualização de responsabilidades no âmbito de 

organizações complexas e hierarquizadas141.  

O modelo da teoria dos órgãos foi mantido no §130, da OWiG142, que 

descreve um tipo de infração do dever de vigilância do titular da empresa, impondo-

lhe uma sanção administrativa por ter se omitido em adotar as medidas de vigilância 

necessárias para evitar a prática de infrações vinculadas às atividades da 

empresa143. Não é necessário que o delito ou a contravenção corresponda à 

materialização do risco potencializado pela omissão do dever de vigilância, bastando 
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demonstrar que a infração seria provavelmente evitada em uma situação de 

vigilância suficiente144.  

O §130, da OWiG, não exige a individualização do autor do delito ou 

contravenção, mas apenas do autor da violação do dever de vigilância, que não 

precisa ter agido com dolo ou culpa quanto à ocorrência da infração, o que implica, 

na prática, na adoção de uma espécie de responsabilidade objetiva, que se estende 

ao ente coletivo por força do disposto no §30, da OWiG145. 

Em que pese se tratar de uma responsabilidade administrativa, o Tribunal 

Constitucional Federal da Alemanha (BVerfG) já decidiu, em 1966, que o princípio 

da culpabilidade tem status constitucional e também se aplica à responsabilidade 

sancionatória das pessoas jurídicas146. 

De ver-se, porém, que a culpabilidade, no âmbito do direito contra-

ordenacional alemão, é flexibilizada pelo §30 da OWiG, que prevê a possibilidade de 

transmissão da culpa da pessoa física para a pessoa jurídica, da mesma forma que 

a teoria da identificação inglesa e da culpa por ricochete francesa, merecendo, 

portanto, as mesmas críticas feitas anteriormente àquelas teorias, por implicarem em 

uma transferência (quase que) automática da responsabilidade individual para o 

ente coletivo, promovendo uma dupla punição nem sempre necessária do ponto de 

vista político-criminal147.  

 

1.3 A responsabilidade penal da pessoa jurídica no ordenamento jurídico 

brasileiro e a Lei de Crimes Ambientais 

 

A Constituição Federal Brasileira de 1988, alinhando-se às ideias reformistas 

emergentes no direito comparado, reconheceu a capacidade criminal dos entes 

coletivos em seus artigos 173, § 5º, e 225,§ 3º, prevendo a possibilidade de 

criminalização da pessoa jurídica pela prática de crimes contra a ordem econômica e 

financeira, a economia popular e o meio ambiente: 
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Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a 
exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será 
permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional 
ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.  

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

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações.  

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 
sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação 
de reparar os danos causados.  

Em que pese a clareza do texto constitucional, uma parcela significativa dos 

penalistas brasileiros continua a negar a possibilidade da pessoa jurídica figurar no 

pólo ativo da relação processual penal, argumentando que o texto constitucional 

deve ser interpretado de forma sistemática, e que a regra societas delinquere potest 

seria contrária aos princípios mais caros à teoria do delito, como o princípio da 

pessoalidade das penas e da culpabilidade.  

Nesta senda, Luiz Luisi, analisando a redação do artigo 173, § 5º, da CF/88, 

observa que, na Comissão de Sistematização da Assembléia Constituinte de 1988, 

aquele dispositivo constitucional recebeu a seguinte redação: “a lei, sem prejuízo da 

responsabilidade individual dos integrantes da pessoa jurídica, estabelecerá a 

responsabilidade criminal desta”148. Este texto, contudo, não recebeu aprovação em 

plenário, tendo sido afastada a referência explícita à responsabilidade criminal do 

ente coletivo, que foi substituída pela expressão “punições compatíveis com a sua 

natureza”, o que leva o autor a afirmar que o legislador constituinte de 1988 não quis 

estabelecer a responsabilidade penal da pessoa jurídica por atos praticados contra a 

ordem econômica e financeira e a economia popular149. 
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Esta também é a interpretação de Luiz Regis Prado, para quem o artigo 173, 

§5º, da CF/88, ao invés de instituir no direito brasileiro a responsabilidade penal 

coletiva, reforça o princípio societas delinquere non potest, ao afirmar que a pessoa 

jurídica está sujeita às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados 

contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular, concluindo o 

autor que as sanções penais não são compatíveis com os entes morais150. 

Com relação ao artigo 225, §3º, da CF/88, cuja redação faz expressa 

referência à responsabilidade penal dos infratores, pessoas físicas ou jurídicas, pela 

prática de condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, Luiz Luisi 

considera a sua redação incompatível com os princípios constitucionais da 

pessoalidade da pena (inciso XLV, do artigo 5º, da CF/88) e da culpabilidade (incisos 

LVII e XLVI, artigo 5º, da CF/88)151. 

De acordo com Luisi, o princípio da pessoalidade da pena - segundo o qual 

nenhuma pena passará da pessoa do condenado - restaria maculado caso se 

admitisse, no direito brasileiro, a responsabilidade penal do ente coletivo, pois as 

penas aplicáveis às pessoas jurídicas atingiriam pessoas físicas alheias às infrações 

cometidas152.  

Sustenta, ainda, o referido autor que o juízo de culpabilidade – seja na 

concepção normativa pura, seja na concepção psicológico-normativa - além de levar 

em consideração a imputabilidade do agente, fundamenta-se na possibilidade de 

agir em conformidade com a lei e na consciência – real ou potencial – da ilicitude da 

sua conduta, não se podendo vislumbrar na pessoa jurídica tal consciência153.   

Seguindo esta mesma linha de raciocínio, Luiz Regis Prado afirma que a 

redação do artigo 225, § 3º, da CF/88 é ambígua, não podendo se falar em previsão 
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de responsabilidade penal da pessoa jurídica pela prática de crimes ambientais no 

direito brasileiro154. Assevera aquele autor que o próprio legislador constituinte tratou 

de fazer a distinção entre a natureza da responsabilidade individual e a coletiva, ao 

utilizar as expressões conduta e atividade e, em seguida, correlacioná-las com as 

pessoas físicas ou jurídicas. Destarte, as sanções penais se destinariam às 

condutas - realizadas pelas pessoas físicas - enquanto as atividades das pessoas 

jurídicas seriam punidas com sanções administrativas155.  

Ainda de acordo com Luiz Regis Prado, mesmo que se queira atribuir ao 

texto constitucional uma interpretação gramatical diversa da exposta no parágrafo 

anterior, uma interpretação lógico-sistemática da Carta Magna não permitiria admitir, 

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

razão dos postulados da culpabilidade e da personalidade das penas, que regem a 

principiologia constitucional penal156.   

Afirma o doutrinador brasileiro que a culpabilidade, enquanto juízo ético-

jurídico de reprovação pela realização do ilícito, só pode ter por objeto a conduta 

humana livre, uma vez que a pessoa jurídica, por ser despida de consciência e 

vontade (no sentido psicológico), não teria capacidade de autodeterminação, 

necessária à caracterização de uma responsabilidade penal subjetiva157.  

Ainda neste sentido, René Ariel Dotti, para quem a exigência da 

culpabilidade constitui um obstáculo à admissão da responsabilidade penal do ente 

moral, não se podendo afirmar a autonomia da liberdade da pessoa jurídica, que 

atua em consequência da conduta dos seus agentes158. Conclui Ariel Dotti: 

a tentativa de atribuir capacidade penal às pessoas jurídicas é mais 
um projeto de desestabilização do sistema penal positivo, na medida 
em que estimula a impunidade quando a investigação deixa para 
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segundo plano a identificação dos prepostos da pessoa jurídica. 
Trata-se de uma autêntica „lavagem da responsabilidade criminal159. 

Sheila Jorge Selim de Sales, por seu turno, sustenta que a discussão em 

torno da responsabilidade penal da pessoa jurídica não pode prescindir do conceito 

de sujeito ativo no direito penal brasileiro160.  

Entende a mencionada autora que, no nosso direito penal, a noção de 

sujeito ativo como o ser humano é a única consentânea com os princípios 

constitucionais implícitos e explícitos, tais como o princípio da culpabilidade, da 

personalidade e da individualização das penas e da humanidade das sanções 

penais161. 

Segue afirmando que a pessoa jurídica não pode ser sujeito ativo do fato, 

por não possuir capacidade de ação, já que o fenômeno volitivo é peculiar do ser 

humano, podendo o ente coletivo ser o “meio ou instrumento” de que se serve o 

agente para a prática delitiva, “tal como arma, veneno, fogo etc.”162. 

Já Érika e Gisele Mendes de Carvalho refutam a existência de uma 

“vontade” da empresa, afirmando que as pessoas jurídicas só agem através dos 

seus órgãos ou representantes, e apenas os efeitos jurídico-civis desta ação 

individual podem ser imputados, objetivamente, ao ente coletivo163. A vontade de 

agir da pessoa individual não poderia ser imputada à pessoa jurídica, e “tão somente 

o exercício da vontade – em sentido psicológico – é portador da possibilidade de 

imputação subjetiva em termos jurídico-penais”164.  

Considerando que o ponto de vista valorativo decisivo da imputação jurídico-

penal toma como referência o desvalor da ação, e não o desvalor do resultado, as 

autoras concluem que, não tendo a pessoa jurídica vontade em sentido psicológico e 
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tampouco capacidade de autodeterminação, não lhe podem ser aplicadas 

consequências jurídico-penais (penas ou medidas de segurança)165. 

Reforçando o extenso rol de doutrinadores que rechaçam a adoção no 

direito brasileiro do princípio societas delinquere potest, Juarez Cirino dos Santos 

afirma que:  

[...] nenhum legislador aboliria o princípio constitucional da 
responsabilidade penal pessoal de modo tão camuflado ou 
hermético, como se a Carta Constitucional fosse uma carta 
enigmática decifrável somente por iluminados. Ao contrário, se o 
constituinte tivesse pretendido instituir exceções à regra da 
responsabilidade penal pessoal teria utilizado linguagem clara e 
inequívoca, tanto sobre a natureza penal dessa responsabilidade, 
quanto sobre as áreas de incidência dessa excepcional 
responsabilidade penal [...]166. 

Da mesma forma que Luis Regis Prado, Cirino dos Santos destaca as 

diferenças semânticas entre as palavras “condutas” e “atividades”, presentes no 

artigo 225, §3º, da CF/88, e afirma que tais expressões foram utilizadas pelo 

legislador constituinte como bases de correlações distintas: enquanto as condutas 

das pessoas físicas sujeitam os infratores a sanções penais, as atividades das 

pessoas jurídicas sujeitam os infratores a sanções administrativas167.  

Ao final, conclui, à semelhança dos demais, que a tese da responsabilidade 

penal da pessoa jurídica colide com os princípios da culpabilidade e da legalidade – 

que definem o conceito de ação – e com os princípios da personalidade e da 

individualização da pena – que norteiam o conceito de pena, de tal maneira que o 

seu reconhecimento no direito penal brasileiro resulta de “leitura apressada das 
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normas constitucionais, ou representa simples fenômeno psíquico de projeção da 

vontade pessoal do intérprete do texto constitucional”168.  

Outros autores, como Ivan Lira de Carvalho, admitem que a Constituição 

Federal de 1988 consagrou a responsabilidade penal das pessoas jurídicas, muito 

embora critiquem o reconhecimento de capacidade criminal aos entes coletivos, 

defendendo a tese da inadequação da teoria da culpabilidade às pessoas 

coletivas169. 

Ressalte-se, contudo, que um importante setor da doutrina nacional170 e a 

jurisprudência dominante têm admitido a teoria da responsabilidade penal das 

pessoas jurídicas, entendendo que inexiste óbice constitucional ao seu 

reconhecimento, vez que é possível compatibilizar este instituto com os princípios e 

conceitos da teoria jurídica do crime, adaptando-os às características próprias das 

pessoas jurídicas, como se verá no próximo capítulo. Este é o entendimento que 

vem sendo consagrado pelos tribunais nacionais, em reiterados julgados, inclusive 

com a condenação de pessoas jurídicas pela prática de crimes ambientais. 

O fato é que o legislador constituinte de 1988, por uma questão de política 

criminal, e visando combater a macrocriminalidade econômica e ambiental, previu a 

possibilidade de responsabilização criminal dos entes coletivos, de modo que se 

pode afirmar que a capacidade penal da pessoa jurídica, ao menos pela prática de 

crimes ambientais, já é aceita de forma pacífica pela jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, consoante se verá no capítulo terceiro desta dissertação, muito 

embora ainda suscite calorosos debates entre os penalistas brasileiros.  

Entende-se que o legislador constituinte foi muito claro ao estabelecer o 

preceito societas delinquere potest, reconhecendo a importância de se combater a 

macrocriminalidade no âmbito dos crimes contra o meio ambiente, que muitas vezes 

são praticados sob a cobertura de entes coletivos. 
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No âmbito dos delitos ambientais, o artigo 225, §3º, da CF/88, foi 

regulamentado pelo artigo 3º da lei 9.605/98, que diz o seguinte:    

Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, 
civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que 
a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou 
contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da 
sua entidade. 

Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui 
a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo 
fato. 

Destarte, para que a conduta possa ser imputada criminalmente ao ente 

coletivo, são necessários os seguintes requisitos: a) a existência de infração penal; 

b) que essa infração penal seja cometida por decisão do representante legal ou 

contratual da pessoa jurídica, ou de seu órgão colegiado; c) no interesse ou 

benefício da entidade. 

Sustenta Luiz Régis Prado que é na conduta da pessoa física - que age no 

interesse ou benefício da entidade - que devem estar presentes os elementos 

objetivos e subjetivos do tipo penal violado, em consonância com a teoria francesa 

da responsabilidade penal reflexa ou por ricochete171.    

A adoção pelo legislador brasileiro da teoria da responsabilidade penal 

indireta da pessoa jurídica será objeto de análise no terceiro capítulo desta 

dissertação. Convém, contudo, antecipar neste capítulo as conclusões de Eugenio 

Raúl Zaffaroni, quando da análise do artigo 3º, da Lei de Crimes Ambientais. Para o 

autor argentino, tanto a teoria que defende a responsabilidade penal direta da 

pessoa jurídica, derivada de uma vontade própria e real do ente coletivo, quanto 

aquela que só admite a criminalização da corporação como reflexo do ilícito 

cometido pelas pessoas físicas que a representam, podem ser sustentadas frente à 

atual redação do artigo 3º, da lei 9.605/98172.  

Isto porque o artigo 3º, da Lei de Crimes Ambientais, estabelece a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica quando o delito for cometido por decisão 

do seu representante legal ou contratual ou órgão colegiado, não exigindo, portanto, 
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que a infração seja cometida por esses órgãos, sendo que a decisão de cometer 

uma infração, ainda que materialmente outro a execute, já constitui, por si só, uma 

infração, seja por via da autoria mediata, seja por meio de uma instigação. E conclui: 

“não há, pois, razão alguma para considerar que o art. 3º da lei 9.605 de 12 de 

fevereiro de 1998 se submeteu a uma ou outra das teorias correntes debatidas no 

direito francês contemporâneo”173. Este também é o posicionamento de Juarez 

Cirino dos Santos:  

a lei brasileira não indica se a pessoa jurídica teria vontade real, (...) 
segundo a teoria da realidade, de Gierke, ou teria uma simples 
vontade reflexa, formada no aparelho psíquico de pessoas físicas e 
imputada à pessoa jurídica como responsabilidade subsequente, 
segundo a teoria da ficção, de Savigny174. 

Afirma o autor brasileiro que tal questão é crucial, pois revela a sede do dolo 

ou da imprudência como fundamento subjetivo da responsabilidade penal da pessoa 

jurídica, posto que, a depender da teoria adotada, o dolo e a imprudência existiriam 

na própria pessoa jurídica (teoria da realidade), ou na pessoa física que pratica o ato 

em seu interesse ou benefício (teoria da ficção)175.  

Em sentido contrário, Luiz Régis Prado sustenta que não pode ser imputada 

à pessoa jurídica a infração penal praticada por empregado subalterno ou preposto, 

sem qualquer poder de decisão, entendendo que a Lei de Crimes Ambientais exige 

que a ação ou omissão punível seja realizada por ato decisório de autor qualificado, 

representante legal ou contratual (por exemplo, presidente diretor, gerente), ou 

órgão colegiado (assembléia geral, conselho de administração, diretoria, etc.) da 

pessoa jurídica176. 

Entendo, porém, com apoio em Eugenio Raúl Zaffaroni e Juarez Cirino dos 

Santos, que o legislador ordinário de 1998 – ao estabelecer a responsabilidade 

penal da pessoa jurídica quando o delito for cometido por decisão do seu 
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representante legal ou contratual, ou órgão colegiado - não exigiu que a infração 

fosse cometida por esses órgãos, admitindo que um funcionário subalterno, sem 

poder decisório, execute os elementos objetivos do tipo penal, desde que o faça em 

sintonia com a diretiva da empresa, que é definida no âmbito dos seus órgãos 

dirigentes.  

A Lei de Crimes Ambientais também previu a possibilidade da pessoa 

jurídica vir a responder por ato de um funcionário subalterno, na modalidade de ação 

por omissão, quando o seu diretor, administrador, membro de conselho e de órgão 

técnico, auditor, gerente, preposto ou mandatário, tendo o dever legal de evitar a 

ocorrência de resultados lesivos ao meio ambiente no âmbito da atividade 

empresarial (posição de garante), deixar de impedir a prática da conduta criminosa 

pelo empregado da empresa, quando podia agir para evitá-la.  

Nesse sentido, dispõe o artigo 2º da Lei de Crimes Ambientais: “quem, de 

qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas 

penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o 

administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o 

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”. 

É indispensável, no entanto, que a infração penal tenha sido cometida “no 

interesse (vantagem de qualquer natureza - política, moral etc.), ou em benefício 

(favor, ganho, proveito econômico) da pessoa jurídica”177. 

Assevera, ainda, Luiz Régis Prado que, diante da ausência de distinção 

legal, o termo pessoa jurídica deve ser entendido em sentido amplo, para abranger 

qualquer pessoa de direito privado ou de direito público, à exceção do Estado em si, 

detentor do direito de punir178.  

A Lei de Crimes Ambientais recebeu duras críticas de Luiz Luisi por sua 

“hemorrágica criminalização”, que ofenderia o princípio da intervenção mínima do 

direito penal, ao elencar 62 (sessenta e dois) tipos penais, dos quais 32 (trinta e 
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dois) seriam “autênticos delitos de bagatela, fadados à prescrição in abstracto ou in 

concreto”179.  

Acrescenta Luisi que a Lei 9.605/98 viola o princípio da legalidade, vez que 

não traz previsão legal expressa quanto aos tipos penais que podem ser imputados 

às pessoas jurídicas, e nem tampouco informa quais as penas aplicáveis a cada 

ilícito penal e o seu quantitativo, ou seja, o tempo mínimo e máximo de sua duração, 

permitindo que o magistrado, diante da omissão do legislador, crie tipos penais e 

preveja as penas aplicáveis às pessoas jurídicas180.  

Com efeito, limitou-se o legislador ordinário a enumerar, de forma genérica, 

nos artigos 21, 22 e 23, da lei 9.605/98181, as sanções que podem ser aplicadas de 

forma isolada, cumulativa ou alternativa, aos entes coletivos, quais sejam: multa, 

penas restritivas de direito e prestação de serviços à comunidade, especificando as 

restritivas de direitos (suspensão parcial ou total da atividade; interdição temporária 

de estabelecimento, obra ou atividade; proibição de contratar com o Poder Público, 

bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações), e as espécies de 

prestação de serviços à comunidade (custeio de programas e projetos ambientais; 

execução de obras de recuperação de áreas degradadas; manutenção de espaços 

públicos e contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas). Apenas no 

que se refere à proibição de contratar com o Poder Público e dele obter subsídios, 

subvenções ou doações, o legislador estabeleceu o prazo máximo da pena, a saber, 

dez anos, permanecendo a indefinição quanto ao prazo mínimo da proibição penal.  
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No que se refere à pena de multa, o artigo 18, da Lei de Crimes 

Ambientais182, prevê que o seu cálculo deverá observar os critérios do Código Penal, 

que adota o sistema de dias-multa. Caso o valor fixado de acordo com esses 

parâmetros gerais se revele ineficaz, ainda que aplicado no máximo, a pena de 

multa poderá ser aumentada em até três vezes, tendo em vista o valor da vantagem 

econômica auferida.  

Já o artigo 24, da lei 9.605/98183, versa sobre a liquidação forçada da pessoa 

jurídica, quando esta for constituída ou utilizada, preponderantemente, com o fim de 

permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime definido naquela lei, sendo o seu 

patrimônio considerado instrumento do crime e como tal perdido em favor do Fundo 

Penitenciário Nacional. 

Perceba-se que o legislador nacional não elencou, dentre as penalidades 

aplicáveis aos entes coletivos, duas sanções previstas no Código Penal Francês que 

poderiam ser utilizadas em substituição às sanções de dissolução forçada e de 

suspensão de atividade: a pena denominada surveillance judiciaire (artigo 131-39-3º, 

do CP Francês), que trata da submissão da pessoa jurídica a uma vigilância ou 

controle judicial, e a pena de publicação da sentença condenatória, inclusive pela 

imprensa ou qualquer outro meio de comunicação audiovisual (artigo 131-39-9º, do 

CP Francês)184. 

Ao analisar a Lei de Crimes Ambientais, Juarez Cirino dos Santos assevera 

que o legislador brasileiro mutilou o modelo de responsabilidade da pessoa jurídica 

que lhe serviu de inspiração – o modelo francês - ao deixar de especificar os tipos 

legais aplicáveis às pessoas jurídicas, não cominando os limites mínimos e máximos 

das penas a serem impostas aos entes coletivos, nos tipos legais respectivos, 

deixando essa decisão ao talante do magistrado, o que implicaria em ofensa ao 

princípio da legalidade185.     
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No mesmo sentido, Luiz Régis Prado observa que, enquanto o legislador 

francês tomou o cuidado de adaptar a responsabilidade penal da pessoa jurídica ao 

sistema tradicional, através da chamada Lei de Adaptação (Lei 92-1336/1992), que 

contém inclusive previsões de natureza processual penal186, o legislador ordinário de 

1998 apenas enunciou a responsabilidade penal da pessoa jurídica, sem instituí-la 

completamente, não sendo possível “quebrar princípio fundamental como o da 

irresponsabilidade criminal da pessoa jurídica, [...] sem fornecer, em contrapartida, 

elementos básicos e específicos conformadores de um subsistema ou microssistema 

de responsabilidade penal, restrito e especial, inclusive com regras processuais 

próprias”187. 

Eugenio Raúl Zaffaroni, por seu turno, considera que o artigo 79, da lei 

9.605/98188 - que dispõe sobre a aplicação subsidiária do Código Penal e do Código 

de Processo Penal aos crimes previstos naquele diploma legal - obriga o julgador a 

proceder a uma integração analógica da lei penal, substituindo o legislador na tarefa 

de definir a natureza, a quantidade e os critérios de individualização das penas para 

as pessoas jurídicas, o que fere o princípio da legalidade189. 

De fato, a Lei de Crimes Ambientais também não estabelece normas de 

caráter processual relativas à pessoa jurídica, fazendo apenas referência à 

aplicação subsidiária do Código de Processo Penal (artigo 79), construído a partir da 

responsabilidade penal da pessoa física. Entendendo que o processo penal não é 

apenas um meio para a realização da lei penal – como é o caso do processo civil - 

mas também uma garantia para a pessoa humana, Zaffaroni defende que esta 

integração analógica proposta pela lei de crimes ambientais em matéria processual 

penal é inconstitucional, por violar o princípio do devido processo penal190.  

Conclui, ao final, o autor argentino que “no atual estado legislativo, as 

disposições concernentes à responsabilidade penal das pessoas jurídicas não são 
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aplicáveis até que se sancionem as normas processuais que permitam a sua 

realização”191. 

Não se pode negar que o legislador brasileiro poderia ter sido menos 

simplista ao disciplinar a responsabilidade penal das pessoas jurídicas pela prática 

de crimes ambientais, estabelecendo de forma clara o modelo de imputação de 

responsabilidade penal dos entes coletivos, os tipos penais aplicáveis e os limites 

mínimo e máximo de cada uma das penalidades cominadas, de acordo com o tipo 

penal.  

Na ausência de qualquer dispositivo em sentido contrário, deve-se entender 

que a pessoa jurídica pode ser sujeito ativo de todos os tipos penais descritos na lei 

9.605/98, e que todas as sanções previstas nos artigos 21, 22 e 23, daquele diploma 

legal, podem ser aplicadas aos entes coletivos, pela prática de quaisquer ilícitos 

ambientais, cabendo ao julgador observar, na sua incidência, os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade.  

A respeito da ausência de menção, na parte especial da lei 9.605/98, dos 

tipos penais aplicáveis ao ente coletivo, Celeste Leite dos Santos Pereira Gomes 

afirma que o legislador ordinário de 1998 utilizou-se da técnica da tipicidade indireta 

ou por extensão, presente nos artigos 14, inciso II, e 29, do Código Penal, e que 

permite a adequação típica nos crimes tentados e na participação delitiva192. “Dessa 

forma, o art. 3º da Lei 9.605/98 estende-se a toda parte especial do referido diploma 

legal, havendo uma verdadeira construção do tipo penal incriminador, sem, 

contudo, ferir os princípios basilares do direito penal – grifo do autor”193.     

Entendo, ainda, que a falta de determinação dos limites mínimo e máximo 

das penas não constitui, por si só, óbice à criminalização da pessoa jurídica, 

mormente quando se considera que o direito penal dos entes coletivos, paralelo ao 

direito penal tradicional das pessoas físicas, não demanda o mesmo patamar de 

garantias do direito penal clássico, pela própria natureza do sujeito ativo do delito, 

ainda que se reconheça, como dito acima, que o legislador poderia ter evitado este 
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dissenso doutrinário acerca da aplicabilidade da lei se tivesse dado ao tema um 

tratamento mais adequado, compatível com a sua relevância. 

Saliente-se que a imprecisão técnica do legislador - que relacionou as penas 

aplicáveis à pessoa jurídica na parte geral da Lei de Crimes Ambientais, ao invés de 

fazê-lo nos próprios tipos penais - foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça 

no julgamento do Recurso Especial nº 564.960/SC, tendo o Tribunal, naquela 

ocasião, entendido que as dificuldades teóricas para implementação da 

responsabilidade penal da pessoa jurídica não podem configurar obstáculos para 

sua aplicabilidade prática, “na medida em que o direito é uma ciência dinâmica, 

cujas adaptações serão realizadas com o fim de dar sustentação à opção política do 

legislador”194.  

Com relação ao modelo de imputação de responsabilidade penal à pessoa 

jurídica (responsabilidade direta ou indireta), entendo, na esteira dos ensinamentos 

de Zaffaroni e Juarez Cirino, que a lei brasileira não adotou, de forma clara, um ou 

outro sistema de imputação, cabendo à doutrina e à jurisprudência nacionais 

estabelecerem os critérios para se atribuir responsabilidade penal ao ente coletivo, a 

partir de uma interpretação sistemática dos dispositivos constitucionais e legais que 

regem a matéria.  

A presente dissertação pretende investigar a possibilidade de se reconhecer 

no direito penal ambiental brasileiro um sistema de imputação direta de 

responsabilidade penal à pessoa jurídica, ao invés do modelo de responsabilidade 

indireta, que vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, com fundamento 

na teoria da dupla imputação, tese que enfraquece a eficácia preventiva da sanção 

penal frente às grandes corporações, ante a dificuldade de se identificar a(s) 

pessoa(s) física(s) autora(s), coautora(s) ou partícipe(s) do delito, decorrente da 

complexa estrutura organizacional dessas entidades, o que inviabiliza a sua 

responsabilização pelo sistema jurídico-penal.  
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2 A RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA E A TEORIA DO 

CRIME  

 

2.1 Pretensos obstáculos à admissão da capacidade penal da pessoa jurídica 

à luz da teoria do crime 

 

No primeiro capítulo desta dissertação, procurou-se demonstrar, a partir da 

análise da evolução histórica da teoria da responsabilidade penal da pessoa jurídica, 

que foram razões de política criminal, e não questões filosóficas ou mesmo 

dogmáticas, que determinaram a adoção ou a rejeição desta teoria pelos diversos 

sistemas jurídicos, ao longo dos séculos. 

O surgimento de grandes corporações e o fenômeno da globalização 

mundial tornaram o direito penal tradicional ineficaz no controle de condutas ilícitas 

praticadas no interesse ou em benefício de pessoas jurídicas195.  

Com efeito, na criminalidade praticada sob o manto da pessoa jurídica, a 

persecução criminal, via de regra, é dirigida contra os agentes diretos da 

transgressão, que geralmente são empregados de nível inferior, sendo a sua 

punição ineficaz na prevenção de novos ilícitos, vez que estes não influenciam no 

comportamento da empresa e são facilmente substituídos.  

Por outro lado, os reais detentores do poder decisório, prováveis 

responsáveis pela ação ou omissão criminosa, acabam escapando à ação penal, 

escondendo-se por detrás das grandes empresas e dos seus complexos sistemas 

organizacionais, que dificultam a identificação e a imputação individual do crime.  

Surge, então, a necessidade de se sancionar as pessoas jurídicas, e não 

apenas os autores materiais do delito, como forma de combater a criminalidade no 

seio das grandes corporações, adaptando-se certos princípios do direito penal a esta 

nova realidade socioeconômica196: 

A problemática da responsabilidade penal da pessoa jurídica encontra-se, 

portanto, calcada na oposição entre dogmática e política criminal. Analisada a 

questão sob o prisma da dogmática penal tradicional, o princípio societas delinquere 
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potest encontra sérios obstáculos nos conceitos de ação, culpabilidade e pena. Sob 

o ponto de vista da política criminal, contudo, é inegável a necessidade de se 

combater a macrocriminalidade econômica e ambiental no interior das grandes 

corporações, cuja complexa estrutura organizacional muitas vezes impede a 

imputação da responsabilidade penal individual.   

Discorrendo sobre o tema, David Baigún sustenta a necessidade de se criar 

um novo sistema teórico para solucionar os conflitos que envolvem a atividade 

delitiva praticada pelas pessoas jurídicas, esclarecendo que esse subsistema (ou 

sistema ad hoc) do direito penal não pode se afastar totalmente da teoria do crime 

tradicional, mas apenas adaptar os seus conceitos e princípios a essa nova 

realidade197. 

O primeiro entrave enfrentado por aqueles que defendem a responsabilidade 

penal da pessoa jurídica é o conceito de conduta (como um ato humano voluntário) 

dado pela dogmática penal tradicional. Dentro deste contexto, apenas o ser humano 

teria capacidade de ação, enquanto as pessoas jurídicas, destituídas de vontade e 

consciência próprias, não poderiam ser punidas penalmente, vez que não agiriam 

por si mesmas, mas através dos seus dirigentes e prepostos. 

Outro óbice apontado pelos dogmáticos tradicionais para rechaçar a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica gira em torno do conceito de 

culpabilidade, fundado na autonomia ética individual do cidadão, enquanto ser livre. 

Na tentativa de superar este e outros pretensos obstáculos à criminalização 

das pessoas jurídicas, faz-se necessário tecer algumas considerações acerca da 

natureza jurídica dos entes coletivos, a partir da análise das teorias da ficção e da 

realidade. 

De início, convém registrar que a discussão em torno da natureza jurídica da 

pessoa coletiva não tem valor absoluto, pois nem sempre a adoção da teoria da 

realidade, na qual a pessoa jurídica é vista como um ente real, dotado de vontade 

própria, conduz à criminalização dos entes coletivos.  

Tanto isso é fato que, na Inglaterra e nos Estados Unidos, onde é 
predominante a teoria da ficção, admite-se a responsabilidade 
coletiva. Contrariamente, os países do Civil Law, onde a doutrina da 
realidade (ou teorias dela derivadas) adquiriu certa supremacia, não 
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conduziram o direito penal a uma responsabilidade da pessoa 
jurídica198. 

Em que pese o seu valor relativo, a discussão em torno das teorias da ficção 

e da realidade continua sendo utilizada para justificar (ou não) a criminalização das 

pessoas jurídicas, daí a sua importância para esta investigação. 

A Teoria da Ficção originou-se no direito canônico e teve na figura de 

Savigny o seu principal defensor. De acordo com esta teoria, a pessoa jurídica é um 

ser artificial, criado pelo ordenamento jurídico para exercer direitos patrimoniais. 

Trata-se de uma ficção jurídica, uma mera criação da mente humana, que lhe atribui 

capacidade de ação e de vontade apenas e tão somente para atingir a sua 

finalidade199.  

Partindo-se desta concepção, o direito penal não poderia atingir a pessoa 

jurídica, por ser esta um ente abstrato, incapaz de refletir e agir, sendo que os 

delitos praticados no interesse da corporação devem ser imputados às pessoas 

físicas que a compõem, estas sim dotadas de consciência e vontade.   

Já a Teoria da Realidade Objetiva, também denominada Orgânica ou da 

Vontade Real, defendida por Otto Gierke e Zitelmann, entende que a pessoa jurídica 

não é um ser abstrato, criado pelo Direito, mas sim um ente real, dotado de vontade 

própria, distinta da vontade dos indivíduos que a compõem, podendo ser 

responsável pelos seus atos civil e criminalmente200.  

Para os adeptos desta teoria, o direito não cria esses corpos sociais, que 

têm vida autônoma e vontade própria, mas apenas os declara existentes. Enquanto 

seres sociais, as pessoas coletivas devem ser equiparadas às pessoas físicas, 

podendo contrair obrigações e exercer direitos na órbita civil201.  

Fernando Torrão defende, porém, que não se deve perder completamente 

de vista o enfoque onto-filosófico, que entende as pessoas coletivas como uma 

ficção humana, um instrumento a serviço da pessoa individual, muito embora, sob o 

prisma jurídico, essas entidades devam ser vistas como seres reais, “enquanto 

centros de imputação normativa actuantes no mundo do Direito”202.  
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Conclui o autor português que a natureza jurídica das pessoas coletivas tem 

fundamento na Teoria da Realidade Jurídica, admitindo-se a sua existência real, 

mas circunscrita a um ambiente com relevância jurídica203. 

Tendo a pessoa jurídica existência no mundo do Direito, nada impede que 

dirija as suas finalidades de modo a violar as normas penais, donde se conclui pela 

possibilidade de um ente coletivo cometer crimes. Nesse sentido, Sérgio Salomão 

Shecaira: “[...] a pessoa coletiva é perfeitamente capaz de vontade. Ela não é um 

mito, pois concretiza-se em cada etapa importante da sua vida, pela reunião, 

deliberação e voto da assembléia geral de seus membros ou mesmo através da sua 

administração ou gerência” 204.  

A partir do século XX, a Teoria da Realidade passou a ser adotada em 

vários ramos do direito, possibilitando a responsabilização civil e administrativa das 

pessoas jurídicas, tendo o direito penal, porém, resistido à ideia de se desvincular 

dos seus tradicionais pressupostos de imputação jurídico-penal, calcados na 

culpabilidade individual.  

O principal argumento daqueles que se alinham contra a criminalização das 

pessoas jurídicas é de que não existe responsabilidade penal sem culpa – entendida 

a culpabilidade enquanto princípio contrário à responsabilidade penal objetiva - e a 

pessoa jurídica, por ser desprovida de inteligência e vontade, seria incapaz de, por si 

própria, cometer um crime, necessitando sempre recorrer aos seus órgãos 

deliberativos, integrados por pessoas físicas, estas sim capazes de cometer delitos. 

Já a culpabilidade como elemento integrante do conceito analítico de crime 

da teoria finalista da ação - juntamente com a tipicidade e a antijuridicidade - 

consiste em um juízo de reprovação pessoal sobre o autor de um fato típico e 

antijurídico, que, podendo agir de outro modo, optou por contrariar o direito. Ensina 

Cláudio Brandão:    

Tanto a antijuridicidade quanto a tipicidade referem-se ao fato do 
homem, são, portanto, juízos que se fazem sobre o fato. A 
culpabilidade, por sua vez, não é, a exemplo dos demais elementos, 
um juízo sobre o fato, mas um juízo sobre o autor do fato. Assim, se 
pela tipicidade e antijuridicidade pode-se fazer um juízo de 
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reprovação sobre o fato, pela culpabilidade pode-se fazer um juízo 

de reprovação sobre o autor do fato
205

.  

O poder discernir em face de uma situação da vida é o corolário do princípio 

da culpabilidade. Com efeito, é a possibilidade de agir conforme o direito que faz 

recair sobre o autor o juízo de reprovação da culpabilidade. Dentro desse contexto, 

afirmam alguns doutrinadores que a pessoa jurídica não poderia ser autora de 

crimes, porque não teria liberdade, nem discernimento e vontade própria, para optar 

entre o comportamento lícito e o ilícito.  

A ausência de vontade própria também impediria a caracterização do 

elemento subjetivo do tipo penal (dolo ou culpa) na pessoa jurídica, aqui entendido o 

dolo como vontade livre e consciente de realizar os elementos objetivos do tipo 

penal, enquanto a culpa reside na inobservância do dever objetivo de cuidado206. 

Assim, a maior dificuldade para se estabelecer uma verdadeira 

responsabilidade própria da pessoa jurídica reside na dificuldade de se fundamentar 

uma culpabilidade penal que supere o paradigma da responsabilidade pessoal207.   

Os defensores do princípio societas delinquere potest sustentam, porém, 

que a pessoa jurídica tem vontade própria, diferente da vontade dos indivíduos que 

a compõem, e esta se exprime através dos seus órgãos. Não se trata, por óbvio, de 

uma vontade resultante da sua própria existência natural, mas de uma vontade 

pragmática, existente no plano sociológico, e que não se confunde com a simples 

soma da vontade dos seus membros208.  

O próprio comportamento do indivíduo no âmbito da organização não pode 

ser compreendido da mesma maneira que o seu comportamento solitário. Trata-se, 

em realidade, de um comportamento organizacional, realizado dentro de um sistema 

próprio, distinto do sistema dos seus membros (subsistemas), e com uma filosofia e 
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um comportamento de grupo, daí porque deve ser tratado de maneira distinta da 

conduta individual209.   

É essa vontade coletiva que vai impulsionar a ação da pessoa jurídica, que 

apresenta uma dinâmica própria, autônoma em relação às ações individuais. E ao 

agir, a pessoa jurídica pode praticar crimes. 

Sob essa perspectiva, pode-se afirmar que a pessoa jurídica possui uma 

identidade corporativa que a representa externamente, inclusive perante o sistema 

jurídico, e tem plena capacidade para ser portadora de direitos e deveres, de modo 

que a sua capacidade de ação penal e de culpabilidade deve ser tida como uma 

realidade social pelo direito penal, assim como o é para os outros subsistemas 

jurídicos, como o direito civil e o administrativo210.    

Além da suposta ofensa ao princípio da culpabilidade, os refratários à 

responsabilidade penal da pessoa jurídica alegam que o princípio societas 

delinquere potest fere o princípio da personalidade das penas, consagrado pelo 

direito penal democrático, e segundo o qual a pena não pode passar da pessoa do 

condenado (artigo 5º, inciso XLV, da CF/88). 

Argumenta-se que a punição da pessoa jurídica poderia atingir pessoas 

inocentes, como, por exemplo, os sócios minoritários que não concordaram com a 

decisão violadora da norma penal, mas que acabariam atingidos indiretamente pela 

sentença condenatória.  

Tal argumento é facilmente rechaçado quando se observa que os reflexos 

das sanções aplicadas às pessoas jurídicas equivalem aos das penas impostas às 

pessoas físicas, incidentes sobre os seus familiares e dependentes. O benefício do 

auxílio reclusão, devido aos dependentes do custodiado, é o maior exemplo de que 

a pena privativa de liberdade, ainda que indiretamente, incide sobre terceiros 

inocentes, sem que isto implique em ofensa ao princípio da intranscendência da 

pena211.  

A respeito do princípio da personalidade das penas, Fausto de Sanctis 

afirma que este princípio serve, na verdade, para justificar a reprimenda dos entes 
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coletivos, pois “seria uma enorme injustiça punir os dirigentes por decisões que são, 

em verdade, fruto do grupamento”212. O autor entende esse princípio como um dever 

de responsabilização do autor de um ato ilícito, tornando obrigatória “a persecução 

criminal contra o verdadeiro culpado, seja a pessoa física que se esconde atrás de 

uma pessoa jurídica, seja esta que se oculta naquela”213. 

Tampouco resta lesionado o princípio ne bis in idem, pois caso o sócio seja 

responsabilizado, enquanto pessoa física, pelo crime praticado em benefício da 

pessoa jurídica, será em razão de ter contribuído pessoalmente para a sua 

prática214.  

Diz-se, ainda, que as penas privativas de liberdade, principal sanção penal 

imposta às pessoas físicas, não podem ser impostas às pessoas jurídicas, o que 

demonstraria a impropriedade da sua criminalização.  

Ora, o moderno direito penal tem procurado reduzir a incidência da pena 

privativa de liberdade aos crimes de maior gravidade, excluindo deste rol os crimes 

econômicos e ambientais, nos quais os criminosos não precisam de reintegração, 

revelando-se mais eficaz na prevenção de novos ilícitos a aplicação de penas de 

multa, restritivas de direito e a própria publicidade da sentença condenatória, em 

detrimento da pena privativa de liberdade215. Seria contraditório, portanto, lamentar a 

impossibilidade de aplicação da pena de prisão às pessoas jurídicas, quando o 

direito penal democrático propõe reduzir a sua aplicação aos casos mais gravosos.  

Quanto à alegação de que a pessoa jurídica, por ser desprovida de vontade, 

não poderia sofrer os efeitos da pena, enquanto expiação de culpabilidade, tem-se 

que a ideia de sanção penal como retribuição por um mal praticado (crime) vem 

perdendo força no direito penal moderno, entendendo-se que o principal objetivo da 

pena é reprovar a conduta em conflito com lei e prevenir a sua repetição. E esse 

objetivo de prevenção geral e especial, nos crimes praticados no interesse de 

pessoas jurídicas, só será atingido com a sua criminalização216.  

Como já salientado linhas acima, não adianta punir o simples funcionário (ou 

mesmo um diretor) e deixar de fora a empresa, porque a pessoa física pode ser 
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facilmente substituída e a empresa, que não foi responsabilizada, dará continuidade 

às suas práticas criminosas. 

Além disso, se a pessoa física é condenada a uma pena de multa, a pessoa 

jurídica, na maioria das vezes, é quem arca com o seu pagamento, muito inferior às 

suas possibilidades econômicas, já que fixada de acordo com as condições da 

pessoa física, ré no processo criminal. “Neste sentido, a condenação penal da 

empresa deixa claro que a norma jurídica violada se dirige à empresa e que a 

violação merece uma reprovação social”217. 

Tiedemann observa que a criminalização das corporações atende às 

finalidades preventivas da pena, seja no âmbito da prevenção geral, pois os 

cidadãos se sentirão intimidados pela condenação dos entes coletivos e/ou 

reforçarão a sua mentalidade de obediência às normas penais, seja no âmbito da 

prevenção especial, que se dirige à pessoa jurídica condenada, para que não 

reincida na prática criminosa218.  

Outro argumento contrário à responsabilização penal das pessoas jurídicas 

diz respeito à desnecessidade de se aplicar sanções penais aos entes coletivos, 

considerando que as pessoas jurídicas podem ser sancionadas administrativamente, 

devendo a responsabilidade penal incidir apenas sobre os seus dirigentes.  

Nesse diapasão, Manuel Cancio Meliá argumenta que a introdução da 

responsabilidade penal da empresa traria perdas em termos de eficiência 

preventivo-fática da pena, pois a sua “administrativização”, aos olhos do leigo, 

contribuiria para desgastar o viés estigmatizador da pena, que se caracterizaria por 

seu especial efeito simbólico219.  

Entendo, contudo, que o especial efeito simbólico e estigmatizador da pena - 

destinada às violações mais graves dos bens jurídicos mais relevantes – constitui 

um dos principais argumentos político-criminais para justificar a responsabilização 

penal dos entes coletivos.  
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Ora, é consabido que o direito penal constitui a ultima ratio, o último 

instrumento de que se vale o Estado para proteger os bens de maior dignidade, 

dentre os quais se inclui o meio ambiente, pela sua própria natureza de direito 

difuso, não apenas transindividual (porque o seu destinatário é o gênero humano), 

mas também transgeracional, porque abarca as presentes e futuras gerações.  

No ensinamento de Shecaira, “o que faz com que se decida a natureza da 

reprovação estatal é a qualificação jurídica do interesse violado, não a natureza do 

sujeito que cometeu a infração”220.  

No atual contexto de crise ambiental, a preservação do equilíbrio ecológico 

configura questão de urgência, a demandar a tutela do direito penal, cujas penas 

gozam de eficácia prática maior do que as sanções de natureza meramente 

administrativa.  

De fato, a tutela penal, por ser a ultima ratio, tem forte poder dissuasório 

quanto aos ilícitos cometidos, coibindo o infrator e suscitando nas pessoas jurídicas 

o receio da publicidade negativa, tendo em vista que as sanções penais imprimem 

no ente coletivo uma marca indelével221.  

Daí, a importância do direito penal tutelar o bem ambiental, imputando 

responsabilidade não só às pessoas físicas, mas também às pessoas jurídicas, que 

atuam no âmbito da criminalidade econômica e ambiental, causando lesões em 

massa, contra um largo espectro de vítimas, nem sempre identificáveis222.  

Esteban Righi, comentando o tema, afirma que os efeitos preventivos 

almejados pela pena não são satisfatoriamente alcançados com a responsabilização 

exclusiva das pessoas físicas que atuam em nome do ente coletivo, por três razões: 

a) porque são frequentes as situações de impunidade, diante da despersonalização 

característica das empresas modernas; b) porque, via de regra, não é possível 

identificar as pessoas físicas cuja decisão define a autoria delitiva; e c) por fim, 

porque em muitos casos não há uma coincidência entre o sujeito que realizou a 

ação e aquele que obteve o benefício patrimonial223.  
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Para Righi, a substituição da pena pela sanção administrativa não deixa 

saldos positivos, especialmente na América Latina, haja vista os seus antecedentes 

históricos, gerando insegurança jurídica em razão do abandono de princípios como a 

legalidade e a retroatividade da lei penal mais benigna, e, no plano processual, em 

razão da substituição dos órgãos do Poder Judiciário por órgãos administrativos, 

mais suscetíveis às ingerências do Poder Executivo224. 

De acordo com Rigui, admitida a necessidade de se estabelecer um sistema 

punitivo para combater os ilícitos praticados no âmbito das grandes corporações, o 

direito penal se afigura como mais compatível com a ideia de Estado de Direito, por 

ser a pena a reação estatal mais vinculada a um sistema de garantias, quando 

comparada com as sanções administrativas e as medidas de segurança, estas 

últimas orientadas pelo princípio da prevenção225. 

Eduardo Ramón Ribas, por sua vez, apresenta razões de ordem preventiva 

e garantista para justificar a criação de um sistema de responsabilidade penal de 

pessoas jurídica226. Sustenta o autor espanhol que o reconhecimento da capacidade 

criminal do ente coletivo tem por objetivo não apenas assegurar uma intervenção 

penal mais eficaz, mas também criar um sistema de garantias adequado a sua 

condição de sujeito de direito, sendo certo que o direito administrativo, ainda que 

busque aproximar o seu nível de garantias ao direito penal, é sensivelmente inferior 

ao que este oferece227.   

Ademais, enquanto o poder administrativo-sancionador se encontra 

vinculado ao principio da oportunidade, cabendo à Administração Pública decidir 

sobre a oportunidade da persecução do ilícito administrativo, no direito penal vigora 

o princípio da legalidade desde o momento da persecução criminal, até as fases da 

imposição e execução da pena, característica que serviria, de acordo com Ramón 

Ribas, para neutralizar a possível influência negativa que a adoção de um sistema 

sancionatório mais lento e garantista, como é o direito penal, poderia gerar em 

termos de uma intervenção estatal eficaz228. 
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2.2 Da teoria da ação institucional à culpabilidade por defeito de organização: 

algumas construções dogmáticas legitimadoras da responsabilidade penal 

coletiva  

 

A teoria da ação institucional surge da necessidade de se compatibilizar a 

teoria da responsabilidade penal da pessoa jurídica com a dogmática penal, 

conceituando-se vontade e a ação dela resultante em um plano sociológico, e não 

mais em um plano metafísico, enquanto vontade individual inerente ao ser humano.  

Segundo David Baigún, na teoria clássica do delito, o conceito de ação 

encontra os seus alicerces na conduta humana, de sorte que, desde a gênese até a 

execução da ação, o homem aparece como único protagonista229. Na ação das 

pessoas jurídicas, não obstante o homem atue na elaboração e na execução da 

decisão, estão presentes outras três unidades reais, que interagem com o ser 

humano para produzir o resultado, a chamada “ação institucional”.  

A primeira destas unidades é a regulação normativa, de natureza formal; a 

segunda, a organização social, que se situa no plano sociológico; e, por último, 

porém não menos importante, o interesse econômico, que poderia ser estudado na 

unidade anterior, entretanto, por sua relevância e conotações próprias, é analisado à 

parte pelo autor argentino.  

O plano da regulação normativa, de natureza formal, é a primeira unidade 

real da tríade mencionada por David Baigún. Dirigindo suas atenções para as 

sociedades anônimas e as corporações, Baigún afirma que existe um conjunto de 

disposições legais e estatutárias que prevêem os requisitos necessários para a 

tomada de decisões no âmbito da pessoa jurídica, como a competência dos órgãos 

e a maioria necessária para obrigar a entidade, de modo que a ação institucional 

deve ser fruto de uma decisão tomada em conformidade com esses requisitos, pois 

do contrário não será considerada expressão da vontade da pessoa jurídica230. 

Ainda sob o aspecto formal, Baigún considera que apenas as pessoas 

jurídicas regularmente registradas podem ser responsabilizadas penalmente: “os 
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conflitos surgidos em torno da formação da pessoa jurídica são estranhos à 

exigência de um limite preciso da ação institucional no modelo desenhado”231.  

A segunda unidade real, de matriz sociológica, diz respeito à organização 

social, cujas características são: a) uma coletividade humana de certa magnitude; b) 

um conjunto de fins racionais; c) um sistema de comunicação institucionalizado; d) 

um sistema de poder e um nível de conflito interno.  

Com relação aos fins da organização, Baigún sustenta que além dos fins 

racionais ou estatutários, as corporações e sociedades anônimas possuem objetivos 

reais, que são aqueles efetivamente cumpridos pela organização e que resultam da 

interação dos seus membros significativos, podendo estar em consonância ou não 

com as normas que definem os fins estatutários, daí porque o autor dissocia os fins 

estatutários dos fins reais, enquadrando aqueles no plano formal, e estes, no plano 

sociológico. “Na sociedade capitalista, o status da competitividade, unido 

indissoluvelmente ao lucro, pode desviar ou distorcer os fins estatutários e inclusive 

provocar a violação das normas do ordenamento geral (p. ex., o ingresso no campo 

do delito)”232. 

Para cumprir os seus fins, a organização demanda um sistema de 

comunicação institucionalizado, que se desenvolve através de canais formais e 

informais, tanto na circulação vertical como na horizontal. A organização se 

caracteriza, ainda, por um sistema de poder e um nível de conflito interno, que 

pressupõe participação, relação de forças, controle e aplicação de regras explícitas 

e implícitas entre os seus membros233. 

O conflito entre grupos ou subgrupos com distintos interesses econômicos 

pode ser um dos vetores determinantes da decisão institucional, razão pela qual 

Baigún identifica o interesse econômico como uma variável autônoma, a terceira 

unidade que, interagindo com os componentes normativo e organizacional, produz a 

ação institucional ou societária. O autor argentino identifica o interesse econômico 
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como motor da empresa, capaz de criar e recriar normas que devem ser obedecidas 

pela corporação. 

Dentro desse contexto, o interesse econômico se desprende 

progressivamente dos seus titulares iniciais, interagindo com a gestão da empresa, 

que atua como um fator de mediação daquele vínculo inicial; “a relação do interesse 

econômico com a gestão da empresa desloca paulatinamente a existente com os 

titulares”234. Baigún chama esse fenômeno de “alienação paralela” (em analogia ao 

conceito marxista de alienação), em que o interesse econômico aparece como 

objetividade independente dos seus titulares iniciais, afirmando a sua autonomia e 

hegemonia dentro do processo de convergência das sociedades anônimas e 

corporações, que culmina com a ação institucional235.  

Partindo da ideia de que, no plano fático, tanto a ação institucional, quanto a 

individual, são executadas pelo ser humano, que também participa do processo de 

elaboração da vontade da pessoa jurídica, a teoria da ação institucional criou um 

mecanismo de responsabilização penal das pessoas jurídicas com duas vias de 

imputação, que permite a persecução criminal aos entes coletivos, e, paralelamente, 

às pessoas físicas que de qualquer forma concorreram para a realização do crime, o 

que se convencionou chamar de “sistema da dupla imputação”236. 

A respeito do sistema da dupla imputação, ensina David Baigún:  

Este sistema, que está abrigado sob o nome de dupla imputação, 
consiste principalmente em reconhecer a coexistência de duas vias 
de imputação, quando se produz um fato delitivo protagonizado pelo 
ente coletivo: de uma parte, a que se dirige à pessoa jurídica, como 
unidade independente, e de outra, a atribuição tradicional às pessoas 
físicas que compõem a pessoa jurídica. Como consequência lógica 
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desta divisão, a responsabilidade, em ambos os casos, se determina 
obedecendo a parâmetros diferentes: nas pessoas humanas, através 
da aplicação da teoria do delito tradicional, nas pessoas jurídicas, por 
meio de um sistema novo. Não se requer maior esforço para deduzir 
que o ponto de partida dessa construção se baseia na natureza 
qualitativamente distinta da ação da pessoa jurídica que, por razões 
de clareza na nomenclatura, denominamos institucional237. 

Propõe, ainda, David Baigún que os elementos do crime (tipicidade, 

antijuridicidade e culpabilidade) devem se ajustar à natureza específica da ação 

institucional, desprovida das notas de subjetividade próprias da pessoa física, e 

diante da necessidade do ordenamento jurídico neutralizar os resultados de risco e 

dano provocados pela ação das pessoas jurídicas.  

Assim, a adequação da ação institucional ao tipo penal prescinde do dolo 

tradicional, enquanto a antijuridicidade (como juízo de valor acerca da contradição 

entre o comportamento do ente e o ordenamento jurídico) permanece incólume, mas 

as causas justificantes (legítima defesa, estado de necessidade etc.) não podem 

incorporar a sua estrutura os elementos subjetivos da doutrina tradicional. Por outro 

lado, a culpabilidade perderia o seu sentido, vez que ausente, ab initio, a capacidade 

de culpabilidade, categoria elaborada a partir da psique humana238.  

Nesse diapasão, conclui Baigún que a responsabilidade penal do ente 

coletivo surge como consequência jurídica da ação institucional confrontada com o 

tipo e a antijuridicidade, aplicando-se aos entes coletivos as penas compatíveis com 

a sua própria natureza.  

A responsabilidade, como resultado da aplicação das categorias 
assinaladas, aparece então como a consequência jurídica da ação 
institucional confrontada com o tipo e a antijuridicidade, e as sanções 
ou penas só poderão ser as adequadas à natureza da pessoa 
jurídica. [...] Em verdade, se refletimos um momento, o novo sistema 
não é mais que uma estratégia distinta de imputação, em que o 
primeiro nível é dado pela subsunção a um tipo, o segundo, pela 
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afirmação da antijuridicidade, e o terceiro, pela atribuição de 
responsabilidade com a pena ou sanção como consequência lógica; 
a variante nos conteúdos é determinada pela necessidade do 
ordenamento neutralizar os resultados de risco e dano provocados 
pelas ações institucionais239. 

A ideia de que a responsabilidade penal da pessoa jurídica não encontra seu 

princípio legitimador na culpabilidade também é defendida pelo alemão Bernd 

Schünemann. 

Schünemann entende que o decisivo para a criminalidade de empresa não é 

a vontade individual, mas sim a “atitude criminal coletiva”, ou seja, o espírito de 

grupo que se estabelece em uma empresa econômica, e que anima os membros da 

corporação a praticarem, no âmbito da atividade empresarial, comportamentos 

lesivos a bens jurídicos que seriam incapazes de realizar na sua esfera de vida 

privada240.  

A eficácia preventiva geral do direito penal restaria, assim, prejudicada frente 

ao integrante de uma empresa imerso em uma atitude criminal coletiva, e o modelo 

tradicional de imputação penal dificilmente se ajustaria à realidade da criminalidade 

de empresa, em que a atividade executiva, o poder de decisão e a posse de 

informação se encontram, via de regra, pessoalmente separados, em razão da 

estrutura da divisão de trabalho inerente ao modo de produção da moderna 

economia241."[...] Esta forma de organização, típica dos processos de produção 

modernos, conduz simplesmente, como uma última consequência, no contexto de 

uma imputação jurídico-penal individual, a uma organizada irresponsabilidade de 

todos”242. 
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De início, Schünemann defendeu a tese de que a imposição de sanções ao 

ente coletivo só seria legítima quando a infração penal fosse praticada com espírito 

de empresa e no interesse da corporação, não sendo possível, contudo, 

individualizar-se a autoria: “a impossibilidade de perseguir um autor individual e de 

tornar claro, deste modo, um efeito preventivo é por isso uma condição 

indispensável para a legitimidade de uma medida deste tipo”243. 

Posteriormente, o autor alemão modificou o seu entendimento, para 

considerar como necessária, do ponto de vista político-criminal, a imposição de 

sanções específicas para as empresas, mesmo nos casos em que restar(em) 

apurada(s) a(s) responsabilidade(s) individual(is), pois persistiria o problema 

decorrente de uma eventual atitude criminal coletiva - enquanto fator criminógeno 

que debilita o efeito preventivo do direito penal - sendo necessário, portanto, 

completar o direito penal individual com um direito sancionatório dirigido contra a 

empresa244. “As necessidades político-criminais não podem ser satisfeitas apenas 

mediante uma configuração mais eficaz do Direito Penal individual, mas exigem 

medidas jurídico-penais específicas contra o grupo como tal”245. 

Para Schünemann, a reprovação jurídico-penal da culpabilidade pressupõe a 

possibilidade individual de atuar de outra maneira, “uma capacidade empírica que 

não pode ser criada unicamente mediante uma imputação normativa”246, razão pela 

qual defende que se busque um princípio de legitimação alternativo para a 

responsabilidade criminal da pessoa jurídica, que deixe a salvo o conceito clássico 

de culpabilidade humana247.  

Schünemann propõe, então, como novo princípio de legitimação do direito 

penal coletivo, o estado de necessidade do bem jurídico, que surge em decorrência 
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da atitude criminal da corporação, enquanto fator criminógeno que não pode ser 

neutralizado através de uma sanção penal exclusivamente individual248. 

Conclui o autor alemão que se uma pessoa natural pratica um delito no 

âmbito da empresa e em seu benefício, restando comprovada a falta ou deficiência 

de medidas de direção ou de vigilância necessárias para evitar a sua ocorrência - de 

tal sorte que a conduta individual possa ser qualificada como expressão de uma 

atitude coletiva, e não como um fato isolado do indivíduo - tem-se como legítima a 

imputação de sanções coletivas à corporação, com base na ideia de estado de 

necessidade de prevenção do bem jurídico249. 

Com base nos ensinamentos de Schünemann, Miguel Bajo Fernández 

afirma que a responsabilidade penal das pessoas jurídicas não se fundamenta na 

culpabilidade, mas na simples necessidade preventiva derivada da impossibilidade 

de se identificar o autor individual, em decorrência de dificuldades probatórias, 

quando a infração redundou em benefício para a entidade e faltaram as medidas de 

direção e vigilância necessárias para evitar a sua ocorrência250. 

Segundo Bajo Fernández, a exigência contida em alguns textos 

constitucionais, no sentido de que a responsabilidade penal deve ser calcada na 

culpa, levou autores como Tiedemann e Zugaldía Espinar a recriar o conceito de 

culpabilidade, afastando o seu conteúdo ético tradicional, para nele incluir categorias 

sociais e jurídicas, aplicáveis às pessoas coletivas.  

Contrapondo-se a esse entendimento, Bajo Fernández defende que 

qualquer alteração no conceito de culpabilidade, na tentativa de compatibilizá-lo com 

as peculiaridades dos entes coletivos, implicará em responsabilidade por fato de 
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26. (Colección: cursos, congresos e simposios), p. 21). 
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terceiro, sendo impossível, portanto, manter o princípio da culpabilidade frente ao 

direito penal sancionador das pessoas jurídicas251.  

Sustenta o autor espanhol que “o Direito (penal) das pessoas jurídicas, 

embora seja Direito penal, não é idêntico ao Direito penal comum, nem ao de 

menores ou inimputáveis adultos”, não se podendo fundamentar a responsabilidade 

dos entes coletivos no conceito de culpabilidade, mas na responsabilidade pelo fato 

de atuar em sociedade252.  

E conclui Bajo Fernández: “o Direito penal das pessoas jurídicas seria um 

novo Direito Penal „que em poucas coisas coincidiria com o que agora recebe esse 

nome‟, posto que „não haveria culpabilidade, mas responsabilidade pelo fato de 

atuar em sociedade (Ruiz Vadillo)”253.  

Na esteira do pensamento de Miguel Bajo Fernández, Esteban Righi 

defende que a admissão do princípio societas delinquere potest supõe a adoção de 

um novo sistema punitivo, aplicável a outra classe de pessoas, e segundo o qual, 

cumpridos certos requisitos, um fato cometido por uma pessoa física pode ser 

imputado a um ente coletivo, sem que para isso seja necessário aplicar o princípio 

da culpabilidade, incompatível com a natureza do ente coletivo. Para Rigui, o fato da 

responsabilidade penal da pessoa jurídica prescindir da ideia de culpabilidade não 

significa uma violação ao estado de direito, que restaria resguardado mediante a 

manutenção da proporcionalidade da reação estatal frente aos crimes praticados 

pelas pessoas jurídicas254.  

Já Silvina Bacigalupo defende que a questão da responsabilidade penal da 

pessoa jurídica deve superar o debate acerca das categorias dogmáticas da teoria 

do crime (ação e culpabilidade) e avançar para uma discussão em torno do sujeito 

de direito penal, visto que uma reinterpretação deste conceito levará a uma revisão 

das categorias tradicionais de ação, de culpabilidade e de pena255. 
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Para a autora espanhola, o problema da responsabilidade penal da pessoa 

jurídica reside na falta de determinação prévia do conceito de sujeito ou no 

preconceito que o identifica com uma pessoa individual256. Por outro lado, se é 

possível afirmar que, por trás da pessoa jurídica se encontra um ente pré-jurídico, 

assim como, por trás da pessoa física, se encontra a pessoa humana, e que os dois 

são anteriores ao direito, que os investe de personalidade jurídica, a questão, então, 

se transformará em um problema técnico-jurídico diferente257. 

Silvina Bacigalupo considera que a concepção dogmática clássica que 

identifica o sujeito de direito penal com o indivíduo (pessoa física) revelou-se 

insuficiente no enfrentamento de determinadas formas de delinquência econômica. 

Partindo dos ensinamentos iniciais de Günther Jakobs, a autora espanhola 

afirma que a teoria da ação (e da culpabilidade) é uma teoria do sujeito, pois é a 

partir do conceito de sujeito de direito que surgem as categorias jurídicas258.  

Conclui Silvina Bacigalupo que as críticas à responsabilidade penal da 

pessoa jurídica - com fundamento na sua incompatibilidade com as categorias 

dogmáticas de ação e culpabilidade - podem ser superadas a partir da redefinição 

do conceito de sujeito, que leve em consideração a função do direito penal259. E para 

Jakobs, ser sujeito significa exercer um papel: “pessoa é a máscara, vale dizer, 

precisamente não é a expressão da subjetividade do seu portador, ao contrário, é a 

representação de uma competência socialmente compreensível”260. 

Para Silvina Bacigalupo, a maior contribuição da teoria de Jakobs, no âmbito 

da responsabilidade penal da pessoa jurídica, é a constatação de que o indivíduo 

não é o único sujeito possível do direito penal. “Pelo contrário, também a pessoa 

jurídica pode ser entendida como sujeito do Direito penal, cujas características 

determinantes são seu estatuto e seus órgãos”261. 

Após ter afirmado que os conceitos de ação e de culpabilidade são idênticos 

para as pessoas físicas e jurídicas, Jakobs mudou o seu entendimento, sustentando 
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a impossibilidade de se responsabilizar criminalmente as corporações, já que estas 

não podem desautorizar as normas, por não serem autoconscientes, nem 

comunicativamente competentes262. De acordo com Jakobs, a culpabilidade 

pressupõe uma identidade da pessoa através da consciência, que faltaria às 

pessoas jurídicas: “unicamente uma pessoa a qual se atribui uma consciência 

própria competente no plano comunicativo pode comportar-se de forma culpável”263. 

Klaus Tiedemann, por sua vez, desenvolve a sua teoria da culpabilidade por 

defeito de organização a partir de uma releitura dos conceitos tradicionais de ação e 

culpabilidade, adequando as categorias penais já existentes à realidade das 

pessoas jurídicas.  

Tiedemann se utiliza das regras gerais da coautoria e da ação por omissão 

para fundamentar a capacidade de ação do ente coletivo, afirmando que as 

corporações, enquanto destinatárias das normas jurídicas, podem produzir os efeitos 

destas normas, realizando ações que se expressam através dos seus órgãos, mas 

que são também ações próprias da pessoa jurídica.  

[...] há autores que negam a possibilidade de imputar a ação de uma 
pessoa natural a uma pessoa jurídica porque o Direito penal não 
castigaria mais do que as ações próprias de cada pessoa. [...] No 
âmbito da coautoria, muitos ordenamentos jurídicos admitem a 
imputação a outro do ato cometido pelo autor, sempre que os autores 
tenham decidido realizar conjuntamente o ato em questão. À margem 
desta tomada de decisão comum, também uma alargada tendência 
busca estabelecer a responsabilidade penal do chefe da empresa 
pelos fatos constitutivos de delitos cometidos por seu empregado, 
com a única condição de que ele poderia impedir tal ação. Sobre 
este aspecto, a doutrina holandesa fala da corporação como se fosse 
um autor indireto ou „funcional‟, e uma parte da doutrina portuguesa 
se refere ao „autor moral‟.264  
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A teoria desenvolvida por Tiedemann considera a falta de organização da 

empresa como princípio legitimador da responsabilidade coletiva, que permite 

imputar a culpabilidade individual dos dirigentes à pessoa jurídica, devendo-se 

provar não só a ação ou omissão da pessoa física e sua culpabilidade individual, 

mas também a deficiência organizacional do ente coletivo265. 

A culpabilidade da organização ou por defeito de organização surge no 

momento em que o órgão competente da pessoa jurídica deixa de agir para evitar a 

prática da infração penal, salientando Tiedemann que a organização da empresa é 

um dever próprio da pessoa jurídica, e não apenas das pessoas físicas que a 

compõem, daí porque se pode falar em uma culpa autônoma da corporação, distinta 

da dos seus órgãos266. 

A “culpabilidade por defeito da organização” não estaria, assim, atrelada ao 

livre arbítrio, como a culpabilidade individual, mas à liberdade da empresa de se 

autoadministrar, ou seja, de adotar mecanismos de precaução para garantir o 

desenvolvimento ordenado das suas atividades267.  

Esta culpabilidade coletiva não se identifica com a culpabilidade individual, 

nem tampouco com a culpabilidade cumulativa (constituída pela soma das 

culpabilidades individuais), e não está baseada - ou não está somente baseada - na 

imputação da culpabilidade de outrem (pessoa física)268. 

Tiedemann critica os ordenamentos jurídicos que rechaçam a teoria da 

responsabilidade penal das pessoas jurídicas, sob a alegação de que a 

culpabilidade, enquanto juízo de reprovação moral, não poderia incidir sobre os 

entes coletivos: “[...] na vida e na linguagem da sociedade, uma culpabilidade da 

empresa se encontra [...] completamente reconhecida, e esta culpabilidade não está 

completamente isenta de uma marca ética ou moral, mesmo quando a coloração 

moral assume um conteúdo particularmente diverso”269. 
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De acordo com Tiedemann, admitir, no âmbito do direito penal, a 

culpabilidade social da empresa nada mais é do que reconhecer as consequências 

da sua realidade social e as obrigações correspondentes aos direitos da pessoa 

jurídica, até se chegar ao que os autores de língua inglesa chamam de corporate 

blameworthiness270. 

Sustenta, ainda, o autor alemão que o reconhecimento de uma culpabilidade 

própria da pessoa jurídica pressupõe uma análise comparativa do comportamento 

da empresa com o de outras corporações do mesmo tamanho e em situação similar, 

a fim de aferir a possibilidade da adoção de conduta diversa. “Isto corresponde às 

doutrinas penais que embasam o conceito da culpa na comparação com o 

cumprimento de deveres por pessoas qualificáveis como razoáveis”271 

Outros autores como Hans Joachim Hirsch defendem a possibilidade de se 

aplicar parâmetros éticos e morais ao conceito de culpabilidade da pessoa jurídica, 

vez que esta, assim como as pessoas físicas, também são dotadas de honra, 

existindo paralelos entre a culpabilidade individual e a coletiva, inclusive no tocante à 

liberdade de autodeterminação272. 

Constata-se, assim, a existência de um número significativo de penalistas 

atentos às novas demandas político-criminais da sociedade de risco e preocupados 

em repensar o direito penal, a partir da construção dogmática de uma verdadeira 

responsabilidade penal da pessoa jurídica, enquanto importante instrumento de 

combate à criminalidade econômica e ambiental.  
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3 DA NECESSIDADE DE SE ESTABELECER MECANISMOS DIRETOS DE 

IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA: 

REINTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 3ª, DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS 

 

3.1 Da ineficácia das formas tradicionais de imputação penal frente à 

criminalidade de empresa 

 

O aumento da criminalidade no âmbito das grandes empresas está 

intrinsecamente relacionado com a sua capacidade estrutural para dar cobertura às 

novas formas de deliquência.  

Com efeito, a divisão da organização do trabalho e a distribuição hierárquica 

dos órgãos nas grandes corporações resultam naquilo que Mercedes García Arán 

denomina de “atomização” do processo de tomada de decisões, de modo que cada 

um daqueles que intervém no processo decisório pode estar completamente alheio 

às contribuições dos demais273.  

Destarte, embora a conduta imputável à pessoa jurídica seja 

necessariamente executada por pessoas físicas, não se pode olvidar que na 

criminalidade de empresa, via de regra, o comportamento criminoso é fruto de uma 

convergência de vários comportamentos parciais de diversas pessoas físicas, 

decorrente de um complexo sistema de divisão de trabalho, o que dificulta 

sobremaneira a imputação da responsabilidade penal individual, seja em razão dos 

rígidos critérios subjetivos de imputação da dogmática penal tradicional, seja pela 

dificuldade de se identificar – e provar – a participação efetiva de cada um desses 

atores no evento criminoso274.  

Esse fenômeno toma proporções ainda mais preocupantes no âmbito das 

empresas transnacionais e dos holdings, com emaranhadas relações entre as suas 

empresas integrantes, e que têm a sua sede ou seu campo de atuação em 

diferentes territórios, estando subordinados a ordenamentos jurídicos distintos275.  
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Por outro lado, as deficiências estruturais e organizacionais das empresas - 

evidenciadas pela inexistência de regras de autorregulamentação e pela ausência 

de mecanismos internos destinados a prevenir ou reprimir comportamentos 

perigosos - acabam por facilitar a prática de ilícitos criminais no interior das 

organizações, dentro da lógica de uma sinergia coletiva276. 

Registre-se que o fenômeno associativo produz alterações no 

comportamento individual, criando um ambiente propício à prática delitiva, “daí a 

ideia de não sancionar apenas estes autores materiais (que podem mudar e serem 

substituídos), mas também, e sobretudo, a própria corporação”277. 

Com efeito, o fato de pertencer a uma empresa ou grupo organizado acaba 

por mitigar os efeitos inibidores que a coação penal exerce sobre os indivíduos no 

âmbito pessoal. “A necessidade de manter o posto de trabalho pode impelir os 

membros da uma instituição a realizarem comportamentos não desejados, e que 

não se realizariam em situações individuais”278. 

Na prática, todos esses fatores dificultam a identificação da(s) pessoa(s) 

física(s) responsável(is) pela prática do crime, constituindo verdadeiros obstáculos à 

responsabilidade penal individual, mesmo porque quem agiu, no sentido social e 

econômico, foi a pessoa jurídica279.  
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Esse é o entendimento de Bernd Schünemann, para quem as tradicionais 

formas de imputação penal não têm nenhuma eficácia preventiva frente ao que ele 

denomina de “atitude criminal coletiva”, que induz o empregado socialmente 

adaptado a cometer delitos, ou ainda naquelas situações em que o poder de 

decisão, a atividade de execução e a posse da informação não coincidem em uma 

única pessoa, em razão da intricada estrutura de divisão do trabalho, típica dos 

modernos sistemas produtivos, ou quando a complicada estrutura organizacional da 

empresa gera dificuldades probatórias insuperáveis na tentativa de identificar o autor 

individual responsável, conduzindo a uma “irresponsabilidade organizada” de 

todos280.  

De fato, enquanto nas empresas a atividade operacional, o conhecimento da 

informação e o poder de decisão se encontram separados e muitas vezes 

pulverizados entre os distintos departamentos internos do ente coletivo, no indivíduo, 

esses três níveis, via de regra, estão concentrados em uma única pessoa.  

É por esta razão que o conceito tradicional de delito – “abstraído a partir de 

considerações estáticas da lesão de um bem jurídico por um sujeito”281 - está longe 

de atender à dinâmica das condutas delituosas que se produzem dentro das 

organizações empresariais, caracterizadas pela fragmentariedade dos processos 

decisórios, da formação de vontade e da execução das atividades delituosas282.   

Para Laura Zúñiga Rodríguez, um dos sintomas da crise de eficácia e 

efetividade do direito penal atual é a sua incapacidade para imputar 

responsabilidade nos casos em que a prática delitiva é produto da intervenção, em 

maior ou menor grau, de diversos sujeitos individuais, que atuam de forma ativa ou 

omissa, dolosa ou culposa, e com distintos níveis de deveres funcionais, de sorte 

que o delito adquire uma fenomenologia complexa, própria de grandes organizações 

empresariais, que chegam a assumir a categoria de sistemas sociais283.  
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Dentre as características específicas da atividade empresarial, que 

determinam a fenomenologia complexa da criminalidade de empresa, destaca-se a 

divisão de trabalho ou funções, que pode ser horizontal ou vertical e supõe uma 

divisão material da conduta organizacional. As diferenças de hierarquia entre os 

diversos escalões da organização empresarial pressupõem o dever de obediência 

dos funcionários subordinados em relação aos seus superiores, havendo uma 

presunção de legitimidade com relação às ordens recebidas284.  

A divisão de trabalho hierárquica ou vertical é orientada pelo princípio da 

confiança, de modo que os sujeitos da organização partem do pressuposto de que 

cada pessoa do escalão anterior ao seu cumpriu com os seus deveres funcionais, 

não havendo necessidade de revisar a conduta anterior, fato que gera repercussões 

importantes na determinação da responsabilidade daqueles que intervém, de 

qualquer maneira, para a prática delitiva285.  

De acordo com Esteban Righi, os critérios de divisão e delegação de 

trabalho utilizados nas organizações empresariais se convertem em causa de 

impunidade, haja vista a dificuldade para detectar e provar responsabilidades.   

Gera-se, então, um parcelamento da atividade em fragmentos de 
conduta realizados por diversas pessoas, sendo norma que a 
nenhuma delas se possa atribuir o fato ilícito porque não reúne todos 
os pressupostos de punibilidade, dificuldades que transcendem o 
plano processual, podendo, inclusive, projetar-se em problemas de 
direito substantivo, como por exemplo sucede nos delitos especiais 
ou nos que exigem a concorrência de elementos subjetivos286. 

Para Laura Zúñiga Rodríguez, existem organizações que pela quantidade de 

membros, divisão de trabalho, estrutura diversificada e grau de formalização, 

adquirem funcionalidade própria e podem ser consideradas um sistema social 

independente, à margem dos seus membros287. Assim, quanto maior for a 

complexidade da empresa, maior será a sua institucionalização, e, 
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consequentemente, mais fungíveis serão os seus membros, pois a sua substituição 

não afetará a permanência da organização288.   

 

3.2 Dos modelos de imputação de responsabilidade penal às pessoas 

jurídicas: entre a responsabilidade indireta (por ricochete ou reflexa) e a 

responsabilidade direta do ente coletivo  

 

É neste contexto econômico-social que ressurgem as discussões em torno 

da responsabilidade penal da pessoa jurídica, norteadas pela necessidade político-

criminal de prevenir e reprimir, de forma efetiva, a criminalidade de empresa.  

Nesse diapasão, o Comitê de Ministros dos Estados Membros do Conselho 

Europeu propôs, através da Recomendação nº 18/88, de 20 de outubro, a aplicação 

da responsabilidade e de sanções penais às empresas quando a natureza da 

infração, a gravidade da culpabilidade da empresa, e a necessidade de prevenir 

outras infrações assim o exigirem289.  

Esta recomendação teve como fundamento o crescente número de infrações 

penais cometidas no exercício de atividades empresariais, e a dificuldade na 

identificação das pessoas físicas responsáveis pela infração, ressaltando-se que o 

próprio Conselho da Europa, ao aprovar a Recomendação nº 18/88, estava ciente 

dos entraves existentes para a responsabilização penal das empresas, haja vista a 

tradição jurídica de vários países europeus, que adotavam o princípio societas 

delinquere non potest290.  

Convém, ainda, destacar a recomendação aprovada no XV Congresso 

Internacional de Direito Penal, realizado no mês de setembro de 1994, no Rio de 

Janeiro, in verbis:  

III – Responsabilidade Criminal das empresas pelos delitos contra o 
meio ambiente: (...)  

4. Não obstante a exigência usual de responsabilidade pessoal por 
infrações delituosas, a persecução de entidades jurídicas privadas 
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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
291

. 

Observe-se que a recomendação acima transcrita não só sugere a aplicação 

do princípio societas delinquere potest, como também propõe a adoção de formas 

de imputação direta de responsabilidade penal à pessoa jurídica, prevendo a 

possibilidade dos entes coletivos serem processados criminalmente pela prática de 

delitos contra o meio ambiente, ainda que a responsabilidade pelo crime de que se 

trate não possa ser diretamente imputada a um elemento humano dessa entidade.  

As recomendações retro mencionadas são reflexos do movimento pela 

criminalização das pessoas jurídicas surgido no século XX, que se construiu sob 

duas perspectivas, de acordo com Mercedes García Arán: a da teoria da 

representação, segundo a qual a pessoa jurídica é culpável pelos fatos cometidos 

por seus órgãos ou representantes, e as teorias que buscam construir uma 

culpabilidade própria da pessoa jurídica, que serviria de fundamento para uma 

responsabilidade penal direta do ente coletivo292. 

O jurista francês Jean Pradel também considera a existência de dois 

sistemas no âmbito da responsabilidade penal da pessoa jurídica: no primeiro deles, 

o elemento subjetivo de uma infração (dolo ou culpa) somente se concebe em uma 

pessoa física, de sorte que a pessoa jurídica, incapaz ela mesma de dolo ou culpa, 

somente pode ser responsável por reflexo ou ricochete; no segundo, considera-se 

que a pessoa jurídica, tendo vida própria, pode cometer um crime mediante culpa ou 

dolo distintos do elemento subjetivo das pessoas físicas293.  

Já Walter Claudius Rothenburg afirma que a questão da imputação da 

responsabilidade penal da pessoa jurídica apresenta três vertentes: a) a primeira, da 

responsabilidade por ricochete ou subsidiária, faz da criminalização da pessoa 

jurídica “quase que um consectário” da responsabilização da pessoa individual, 

condenando-se o ente coletivo porque indivíduos a ele ligados o foram; b) a 
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segunda, mais inovadora, coloca a pessoa jurídica em primeiro plano, entendendo 

que a responsabilidade dos indivíduos é que decorre da responsabilidade da 

empresa, e não o contrário; c) e a terceira, no seu entender “talvez a tecnicamente 

mais correta”, em que a pessoa física e a jurídica são condenadas de forma 

autônoma, “pois cada um responde pelo seu crime – mesmo quando o crime é 

idêntico (melhor dizendo cada um responde a sua maneira, pelo evento criminoso), 

coerentemente com a decantada autonomia da pessoa jurídica”294. 

Entendo, na esteira dos ensinamentos de Jean Pradel e de Mercedes García 

Arán, que existem dois modelos de imputação de responsabilidade penal à pessoa 

jurídica: o modelo de responsabilidade indireta, por ricochete ou reflexa da pessoa 

jurídica (sistema vicarial ou de representação), e o de responsabilidade direta da 

pessoa jurídica, que pretende construir uma culpabilidade própria do ente coletivo, a 

partir da sua consideração como sujeito penal autônomo, capaz de praticar delitos 

com elementos subjetivos próprios, distintos daqueles da pessoa física, executora 

material da conduta típica e antijurídica.  

No sistema de responsabilidade penal indireta, é necessário, primeiramente, 

avaliar o comportamento delitivo do agente individual para, em seguida, imputar este 

comportamento e a reprovação que ele suscita à pessoa jurídica295.  

Neste modelo de imputação, a responsabilidade da pessoa física é que 

repercute sobre a da pessoa jurídica, “de modo que a responsabilidade individual se 

reflete na social e é no responsável individual que se devem comprovar os 

elementos subjetivos da responsabilidade penal”296. 

No sistema vicarial, construído a partir de uma visão antropomórfica, o ente 

coletivo é uma “pessoa-objeto”, que é levada em consideração a depender da forma 

como a pessoa física atue no seio da corporação, de tal modo que o indivíduo, e não 

a pessoa jurídica, situa-se no centro desse sistema297.  

Eduardo Ramón Ribas observa que os sistemas de responsabilidade penal 

reflexa aceitam com facilidade a aplicação do direito penal tradicional às pessoas 
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jurídicas, mesmo porque a sua incidência está condicionada à criminalização das 

pessoas físicas que atuam em nome e por conta da empresa298. 

Afirma, ainda, o referido autor espanhol que os sistemas de 

responsabilidade penal reflexa da pessoa jurídica padecem de problemas inerentes 

ao direito penal tradicional, pois na medida em que não for possível individualizar as 

condutas ilícitas e identificar os seus autores individuais – obstáculos comuns na 

realidade criminológica atual – restará inaplicável o sistema tradicional de imputação 

de responsabilidade individual e, por via de consequência, também não se poderá 

aplicar o sistema de responsabilidade penal coletiva, pois a criminalização da 

pessoa jurídica se encontra condicionada à prévia apuração da(s) 

responsabilidade(s) individual(is)299. 

A necessidade de individualização prévia da responsabilidade penal gera 

verdadeiros vazios de impunidade – pela dissolução da responsabilidade individual 

na responsabilidade coletiva (irresponsabilidade organizada) - além de incentivar o 

direcionamento das ações penais contra meros “bodes expiatórios” - quando a 

responsabilidade penal recai sobre funcionários subalternos, que podem ser 

facilmente substituídos pela organização, e sobre os quais pode vir a incidir uma 

causa de justificação ou uma eximente de culpabilidade, permanecendo o fato 

impune.  

Com efeito, não é incomum os membros da empresa escaparem à 

persecução penal, amparados, de alguma maneira, na organização empresarial 

(irresponsabilidade individual organizada), podendo também existir no interior de 

uma corporação de grande magnitude toda uma complexa estrutura que esfumace 

os âmbitos de responsabilidade individual, dando ensejo a uma irresponsabilidade 

estrutural organizada300.  

De ver-se, portanto, que este modelo de imputação penal não oferece uma 

resposta satisfatória à problemática da causalidade complexa, da pluralidade de 

sujeitos intervenientes e do distanciamento entre agente e vítima na criminalidade de 

empresa, quando se torna impossível individualizar a responsabilidade penal.   
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Daí porque Manuel Abanto Vásquez conclui que a imputação penal 

individual – ainda que aplicada de forma reflexa à pessoa jurídica - fracassa de 

distintas maneiras, dentre elas pela impossibilidade fática de determinar 

responsabilidades individuais, pela impossibilidade de determinar uma conduta 

“dolosa” (ou até mesmo culposa) e pela impossibilidade de constatar um domínio do 

fato, para fins de autoria301.   

Laura Zúñiga Rodríguez, por sua vez, sustenta que a dificuldade maior do 

modelo de responsabilidade penal da pessoa jurídica por ricochete ou reflexa reside 

no fato de ser uma responsabilidade derivada do fato do outro (pessoa física), o que 

constitui uma flagrante ofensa ao princípio da culpabilidade, fundamento do direito 

penal do fato próprio302.   

Com efeito, a culpabilidade por representação não deixa de ser uma 

culpabilidade por fato de terceiro, no caso, a pessoa física, o que leva Mercedes 

García Arán a concluir que os sistemas que adotam este tipo de culpabilidade da 

pessoa jurídica devem assumir que o princípio penal que proíbe que alguém seja 

responsabilizado pela conduta de terceiro não se aplica ao direito penal coletivo303. 

Rothenburg observa que o princípio da personalidade diz respeito não 

somente às penas, mas principalmente à imputação, de modo que “pretender 

sujeitar o indivíduo ao invés de visar o grupo em função do qual aquele agiu (ou 

vice-versa) seria desrespeitar a própria personalidade”304. Segue afirmando que 

seria não apenas um equívoco desconhecer que a pessoa jurídica atua através de 
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pessoas físicas – que agem na condição de “presentantes” da entidade, e não como 

indivíduos em si considerados - mas também um contra-senso, pois, na sua vida 

particular, aqueles indivíduos não teriam agido da mesma forma que agiram 

enquanto “presentantes” da pessoa jurídica305. 

O modelo de imputação de responsabilidade penal indireta aos entes 

coletivos se ressente, portanto, de sérios problemas práticos, pois ou tende a limitar 

demasiado a aplicação do direito penal – ao exigir a prévia identificação da pessoa 

física cuja conduta será imputada à pessoa jurídica, e que deve apresentar o 

elemento subjetivo do tipo penal – ou se revela muito amplo, pois uma vez 

identificada a responsabilidade individual, praticadamente nenhum outro requisito é 

exigido para se estabelecer a responsabilidade da empresa306. 

Entendo, outrossim, que o sistema vicarial vai de encontro às tendências 

apontadas no Conselho da Europa (Recomendação nº 18/88) e no XV Congresso 

Internacional de Direito Penal, do Rio de Janeiro, ao subordinar a responsabilidade 

penal da pessoa jurídica à da pessoa física que age sob o seu poderio, de modo que 

a pena para a pessoa jurídica se torna acessória àquela imposta ao responsável 

individual, um simples reflexo desta última. 

Este modelo de imputação de responsabilidade penal das pessoas jurídicas 

encontra acolhida no ordenamento jurídico francês.  

Considerado paradigma moderno do reconhecimento da responsabilidade 

penal coletiva, o Código Penal Francês de 1994 admitiu a criminalização das 

pessoas jurídicas de forma plena, excluindo apenas o Estado, detentor do direito de 

punir.  

Embora reconheça os avanços daquela legislação, Mercedes García Arán 

observa que a doutrina e a jurisprudência francesas vêm dando uma interpretação 

restritiva ao artigo 121-2 do Código Penal Francês (“a responsabilidade penal das 

pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas autoras ou cúmplices dos 

mesmos fatos”), rechaçando a hipótese da pessoa jurídica cometer a infração por si 

mesma, com dolo ou elementos subjetivos distintos dos da pessoa física. 
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Ao analisar a responsabilidade penal da pessoa jurídica no Código Penal 

Francês, Eduardo Ramon Ribas observa que aquele sistema se encontra no meio 

do caminho entre o pragmatismo anglo-saxão e o conceitualismo próprio da doutrina 

alemã, pois não admite a responsabilidade penal direta da pessoa jurídica, mas 

apenas a responsabilidade reflexa ou por ricochete307. 

Assim é que a responsabilidade penal indireta da pessoa jurídica tem por 

fundamento a responsabilidade individual da pessoa física que atua por sua conta, 

devendo-se provar a existência de liame subjetivo entre a pessoa física e o fato 

(elementos subjetivos do tipo penal), para que se possa atribuir a responsabilidade 

penal coletiva.  

 

3.3 Considerações críticas acerca da adoção do modelo da responsabilidade 

penal indireta das pessoas jurídicas no direito brasileiro: análise da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

 

A tese da responsabilidade penal por ricochete ou reflexa também vem 

sendo adotada pela maioria da doutrina e da jurisprudência nacionais, que 

consideram o parágrafo único do artigo 3º, da Lei de Crimes Ambientais (de redação 

similar ao artigo 121-2, do Código Penal Francês), como sendo a expressão da 

adoção da teoria da dupla imputação no direito brasileiro. 

De acordo com Sérgio Salomão Shecaira, para que se possa atribuir 

responsabilidade penal à pessoa jurídica pela prática de crimes ambientais, é 

necessário: a) que a infração seja praticada no interesse ou em benefício da pessoa 

coletiva; b) a infração seja praticada na esfera de atividade da empresa; c) a infração 

seja praticada por pessoa estreitamente vinculada à pessoa jurídica e d) deve ter o 

auxílio do poderio da pessoa jurídica308: “é o poder, que se oculta por detrás da 

pessoa jurídica, e a concentração de forças econômicas do agrupamento que nos 

permitem dizer que tais infrações tenham uma robustez e uma força orgânica 

impensáveis em uma pessoa física”309. 
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Ao entender que só haverá persecução penal contra a pessoa jurídica se o 

ato for praticado em benefício da empresa por pessoa natural estreitamente ligada à 

pessoa jurídica, e com o auxílio do seu poderio, Shecaira conclui pela existência de 

concurso de agentes nestes delitos310. Afirma o citado autor:  

Sem desconsideração de situações mais complexas, o que em 
alguns casos é possível ocorrer, teremos sempre, no mínimo, a 
existência de dois autores: haverá, portanto, coautoria necessária. 
Para haver punição de uma empresa, obrigatoriamente devemos 
considerá-la como autora mediata. Ela sempre agirá por meio de 
alguém, seu coautor imediato311.   

Não obstante faça menção a “situações mais complexas”, que excluiriam a 

coautoria delitiva, Shecaira afirma que, nos crimes imputados a pessoa jurídica, 

haverá sempre, no mínimo, dois autores, quais sejam, o ente coletivo e a pessoa 

física que executa o ato criminoso.  

Por esta razão, sustenta o autor que os delitos praticados por pessoas 

jurídicas são de concurso necessário de agentes, daí a importância do sistema da 

dupla imputação, que teria sido adotado pelo artigo 3º, parágrafo único, da lei 

9.605/98, e que permite a persecução penal contra a pessoa jurídica e, 

paralelamente, contra a pessoa natural.  

Este também é o posicionamento de Luiz Régis Prado, para quem os 

elementos objetivos e subjetivos integradores de determinada infração penal 

imputada ao ente coletivo dizem respeito, na verdade, à pessoa natural, derivando 

daí a responsabilidade subsequente, por ricochete ou de empréstimo: “toda infração 

penal imputada a uma pessoa jurídica será quase sempre igualmente imputável a 

uma pessoa física. Ou, noutro dizer: a responsabilidade da primeira pressupõe a da 

segunda”312.  

Nessa linha de raciocínio, a criminalização da pessoa jurídica pela prática de 

crimes ambientais só será possível se houver a imputação simultânea do delito ao 

ente moral e à pessoa física que atua no interesse ou em benefício da entidade, sob 

o argumento de que “não se pode compreender a responsabilização do ente moral 
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dissociada da atuação de uma pessoa física, que age com elemento subjetivo 

próprio"313.  

Este é o entendimento que vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de 

Justiça - STJ, desde o julgamento do Recurso Especial nº 564.960/SC, em 02 de 

junho de 2005, pela Quinta Turma daquele tribunal, tendo como relator o Ministro 

Gilson Dipp314.    

Neste julgamento, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, 

contrariando decisões anteriores - que consideravam o art. 3°, da Lei de Crimes 

Ambientais, uma interpretação deturpada do art. 225, § 3°, da CF/88, por faltar à 

pessoa jurídica capacidade de ação e de culpabilidade315 - reconheceu a 
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responsabilidade penal da pessoa jurídica pela prática de crimes ambientais como 

uma escolha política do constituinte brasileiro, “diante mesmo da pequena eficácia 

das penalidades de natureza civil e administrativa aplicadas aos entes morais”316. 

Em seu voto, o Ministro relator Gilson Dipp afirma que a impossibilidade de 

se aplicar a teoria tradicional do delito à pessoa jurídica não pode ser considerada 

um obstáculo a sua responsabilização, posto que o direito é uma ciência dinâmica, e 

seus conceitos variam de acordo com um critério normativo e não naturalístico, 

aduzindo, ainda, que “a mesma ciência que atribui personalidade à pessoa jurídica 

deve ser capaz de atribuir-lhe responsabilidade penal”317. Ao final, conclui não ser 

possível compreender a responsabilidade penal do ente moral dissociada da 

atuação de uma pessoa física, que age com elemento subjetivo próprio (dolo ou 

culpa) e atua em nome e em benefício do ente moral. 

Em 17 de novembro daquele mesmo ano, no julgamento do Recurso 

Especial nº 610.114/RN, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu, à 

unanimidade, que “a ausência de identificação das pessoas físicas que, atuando em 

nome ou proveito da pessoa jurídica, participaram do evento delituoso, torna inviável 

o recebimento da inicial acusatória”318. Tal identificação seria necessária, segundo o 

Ministro relator Gilson Dipp, para averiguar se a decisão danosa ao meio ambiente 

partiu de órgão com poderes decisórios na sociedade ou da ação isolada de um 
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funcionário da empresa, sendo que, neste último caso, a pessoa jurídica poderia 

responder por delito culposo (culpa in eligendo ou culpa in vigilando)319.  

O sistema ou teoria da dupla imputação, base teórica do posicionamento 

adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, veio a ser mencionado expressamente no 

julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 19.119/MG, apreciado pela 

Quinta Turma daquele tribunal em 12 de junho de 2006, tendo como relator o 

Ministro Félix Fischer. No seu voto, o Ministro Fischer se vale dos ensinamentos do 

argentino David Baigún para fundamentar o entendimento hoje pacífico naquele 

Tribunal, no sentido de que a responsabilidade penal da pessoa jurídica em crimes 

ambientais só é admitida quando houver a imputação simultânea do fato delituoso 

ao ente moral e à pessoa física que atua em seu nome ou em seu benefício320.  

O posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça – a quem 

compete, em última instância, uniformizar a interpretação e a aplicação da lei federal 
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- vem dando ensejo ao trancamento de diversas ações penais ajuizadas contra 

grandes corporações, cuja complexa estrutura organizacional, aliada à grande 

divisão de tarefas, à fungibilidade das pessoas e à fragmentação das condutas, faz 

com que o ilícito penal resulte de processos entrelaçados e complexos de decisões, 

de modo que nem sempre é possível imputar responsabilidade por dolo ou culpa aos 

indivíduos que executaram as ações ou omissões criminosas321.   

Entende esta corrente doutrinária e jurisprudencial majoritária que o 

legislador brasileiro, ao estabelecer que “a responsabilidade das pessoas jurídicas 

não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato”, 

adotou o sistema da responsabilidade penal reflexa ou por ricochete da pessoa 

jurídica, já que a empresa, por si mesma, não comete o ato criminoso, fazendo-o por 

meio de uma pessoa física, e é nesta que se deve perquirir acerca do elemento 

subjetivo do crime322. 
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Tribunal de Justiça, tendo o Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do Habeas Corpus nº 92.921, 
afirmado que o legislador brasileiro, no âmbito dos crimes ambientais, optou pelo sistema da dupla imputação 
(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 92.921. Relator Ministro Ricardo Lewandowski. Brasília, 
19 de agosto de 2008. Diário da Justiça, 25 set. 2008). No mesmo sentido, tem-se a seguinte decisão do 
Supremo Tribunal Federal: “Habeas Corpus. 2. Responsabilidade penal objetiva. 3. Crime ambiental previsto no 
art. 2º da Lei nº 9.605/98. 4. Evento danoso: vazamento em um oleoduto da Petrobrás 5. Ausência de nexo 
causal. 6. Responsabilidade pelo dano ao meio ambiente não-atribuível diretamente ao dirigente da Petrobrás. 
7. Existência de instâncias gerenciais e de operação para fiscalizar o estado de conservação dos 14 mil 
quilômetros de oleodutos. 8. Não-configuração de relação de causalidade entre o fato imputado e o suposto 
agente criminoso. 8. Diferenças entre conduta dos dirigentes da empresa e atividades da própria empresa. 9. 
Problema da assinalagmaticidade em uma sociedade de risco. 10. Impossibilidade de se atribuir ao indivíduo e 
à pessoa jurídica os mesmos riscos. 11. Habeas Corpus concedido” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas 
Corpus nº 83.554. Relator Ministro Gilmar Mendes. Brasília, 16 de agosto de 2005. Diário da Justiça, 28 out. 
2005).  
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"[...] Admitida a responsabilização penal da pessoa jurídica, por força de sua previsão constitucional, 
requisita a actio poenalis, para a sua possibilidade, a imputação simultânea da pessoa moral e da pessoa física 
que, mediata ou imediatamente, no exercício de sua qualidade ou atribuição conferida pelo estatuto social, 
pratique o fato-crime, atendendo-se, assim, ao princípio do nullum crimen sine actio humana .2. Excluída a 
imputação aos dirigentes responsáveis pelas condutas incriminadas, o trancamento da ação penal, 
relativamente à pessoa jurídica, é de rigor.3. Recurso provido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício." 
(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso ordinário em Mandado de Segurança nº 16.696/PR. Relator 
Ministro Hamilton Carvalhido. Diário da Justiça, 13 mar. 2006). “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO 
EM MS. MEDIDA CAUTELAR. LIMINAR DEFERIDA. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. PLAUSIBILIDADE E URGÊNCIA. 
PRESSUPOSTOS DEMONSTRADOS. Segundo tem reiterado esta Corte, havendo a possibilidade de a tese do 
Requerente ser aceita no julgamento de mérito, afigura-se comprovado o requisito da plausibilidade do direito, 
o que não quer dizer que haja a antecipação do resultado final. No caso, o fumus boni juris prende-se 
diretamente à posição desta Corte no sentido de impedir a existência de ação penal, na hipótese de crime 
ambiental, contra pessoa jurídica sem a imputação de pessoa física. É plenamente correto imaginar que a 
ultimação do processo penal, quando se discute a própria viabilidade da ação, sirva de motivo para se extrair o 
periculum in mora, na medida em que se busca evitar esforços desnecessários à jurisdição e de criar 
expectativas às pessoas atingidas pelas supostas infrações penais. Agravo desprovido”. (BRASIL. Superior 
Tribunal de Justiça. Agravo Regimental na Medida Cautelar nº 14.663/SP. Relatora Ministra Maria Thereza de 
Assis Moura. Brasília, 06 de novembro de 2008. Diário da Justiça, 24 nov. 2008)  
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A adoção do modelo de responsabilidade penal indireta, mediante a 

aplicação do sistema da dupla imputação, vem se revelando um verdadeiro entrave 

à criminalização dos entes coletivos, por subordinar a responsabilidade penal da 

pessoa jurídica à da pessoa física que age em nome da empresa, retirando, assim, a 

autonomia da imputação penal coletiva. 

Tal interpretação favorece a impunidade e conduz ao esvaziamento das 

normas penais ambientais frente às grandes corporações e às sociedades 

anônimas, pois não raro as pessoas físicas se valem da complexa estrutura 

organizacional inerente a essas organizações para se furtarem à aplicação da lei 

penal323. 

Trata-se de entendimento que privilegia os conceitos doutrinários 

tradicionais, calcados na responsabilidade individual, tornando a criminalização da 

pessoa jurídica uma simples complementação dos efeitos da reação dirigida à 

pessoa física324.  

Ora, o fato da pessoa jurídica, no exercício da sua atividade, realizar seus 

fins por meio de pessoas físicas não significa dizer que todos os atos ou omissões 

imputáveis aos órgãos da coletividade sejam também imputáveis individualmente às 

pessoas físicas que a compõem. As pessoas físicas, que executaram as ações ou 

omissões não permitidas, somente serão responsabilizadas, ao lado da pessoa 

jurídica, quando agirem de forma dolosa ou culposa325. 

Discorrendo sobre o tema, Fausto de Sanctis entende que a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica está, em princípio, subordinada à 

responsabilidade individual dos seus membros, mas admite a possibilidade de se 

responsabilizar apenas a pessoa jurídica, quando, por exemplo, ocorrer a morte 

do(s) autor(es) individual(is), ou quando a decisão for tomada por uma vasta 

assembléia geral ou por meio de procedimentos imputáveis ao conjunto da 
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 “Se trata basicamente de la complejidad de la organización de las sociedades modernas y por la necesidad 
de que la persona haya actuado culpablemente (d’une manière fautive), lo que ocasiona serias dificuldades de 
prueba. La misma situación se presenta con las decisiones colectivas adoptadas mediante votación secreta, 
pues em tales casos un solo voto negativo impide saber quiénes son los autores” (BACIGALUPO, Enrique. La 
responsabilidad penal y sancionatoria de las personas jurídicas en el derecho europeo. In: ______ (Dir.). 
derecho penal económico. 1. ed. Buenos Aires: Hammurabi, 2004, p.69).  
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 ROTHENBURG, Walter Claudius. A pessoa jurídica criminosa. 1. ed. Curitiba: Juruá, 2008, p.27. 
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 SANCTIS, Fausto Martin de. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 131. 
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sociedade, em que é impossível a identificação dos indivíduos executores do ato 

material infracional326. 

De ver-se, porém, que, uma vez admitida a subordinação da 

responsabilidade penal da pessoa jurídica à da pessoa física que atua em seu 

interesse ou benefício (responsabilidade penal por ricochete ou reflexa), torna-se 

inviável, à luz da técnica e da dogmática penal, adotar critérios distintos de 

imputação, a depender do caso concreto, atribuindo-se diretamente a 

responsabilidade penal ao ente coletivo, nas hipóteses em que, pela própria 

estrutura da pessoa jurídica, não for possível identificar a pessoa física responsável 

pelo ato.  

Entendo que este modelo de imputação – o qual, repise-se, não foi 

expressamente adotado pelo legislador ordinário de 1998327 - transforma a 

responsabilidade da pessoa jurídica em responsabilidade por fato de terceiro, pois 

esta só poderá ser responsabilizada se a pessoa física que agiu com dolo ou culpa 

for identificada, quando na verdade a responsabilidade é originária da empresa, que 

tem agir e vontade próprios. “Trata-se de uma responsabilidade originária da 

empresa, de fundamento social, pois a empresa, do ponto de vista ético ou moral, 

possui uma responsabilidade por atuar dentro da sociedade, da qual extrai seu 

ganho e sua existência”328. 

 

3.4 A posição de garante e a autoria mediata por domínio de organização: 

riscos da flexibilização excessiva das categorias penais já existentes, para fins 

de imputar responsabilidade penal individual na criminalidade de empresa 
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 “A responsabilidade do grupamento está, em princípio, subordinada à responsabilidade dos seus membros, 
já que a imputação de uma pessoa jurídica pressupõe a realização de atos criminais por pessoas físicas. 
Todavia, se, por hipótese, ocorrer a morte destas, poderá apenas a pessoa jurídica ser responsabilizada 
criminalmente. Também o mesmo resultado existirá quando uma decisão for tomada, conforme revela 
Venandet, por uma vasta assembléia geral ou por meio de procedimentos imputáveis ao conjunto da 
sociedade, em que é impossível a identificação dos indivíduos executores do ato material infracional. Há delitos 
que são dirigidos somente aos entes coletivos ou, então, não se verifica a responsabilidade de seus membros, 
caso em que apenas a pessoa jurídica responderá” (SANCTIS, Fausto Martin de. Responsabilidade penal da 

pessoa jurídica. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 134). 
327

 A esse respeito, confira-se o subcapítulo 1.3, desta dissertação. 
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 ARAÚJO JÚNIOR, João Marcelo de. Societas delinquere potest: revisão da legislação comparada. In: GOMES, 
Luiz Flávio (Coord.). Responsabilidade penal da pessoa jurídica e medidas provisórias e direito penal. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 92. 
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Em decisão datada de 17 de junho de 2008, a Quinta Turma do Superior 

Tribunal de Justiça negou, por maioria de votos, a concessão de ordem de habeas 

corpus para trancar ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de São 

Paulo contra o representante legal da SASIP – Associação dos Proprietários do 

Iporanga ou Sociedade Amigos do Iporanga, entendendo que deve ser 

responsabilizado criminalmente o diretor, administrador, membro do conselho e de 

órgão técnico, auditor, gerente, preposto ou mandatário da pessoa jurídica, que, 

tomando conhecimento da prática de um ilícito penal ambiental, deixa de agir para 

evitar a sua ocorrência, quando poderia fazê-lo (artigo 13, §2º, do CP, c/c o artigo 2º, 

da lei 9.605/98)329. 

No seu voto, o Ministro revisor Napoleão Nunes Maia Filho, utilizando-se da 

estrutura da ação por omissão, reconhece a existência de um dever de vigilância por 

parte do dirigente da empresa, afirmando que a conduta omissiva não deve ser tida 

como irrelevante para o crime ambiental, mormente diante da redação do art. 2º, da 

lei 9.605/98: 

Ora, o que o legislador pretendeu foi justamente evitar que aquele 
que exerce cargo de direção ou mando se escusasse da aplicação 
da lei sob o argumento de que não havia realizado materialmente ou 
fisicamente a conduta descrita no tipo penal ou de que eventual 
omissão não guarda relevância penal, carregando toda a 
responsabilidade penal no executor material ou físico do ilícito 
ambiental.  

Tal decisão pode ser considerada um reflexo dos esforços empreendidos 

pela dogmática penal tradicional, no sentido de normatizar algumas categorias 

penais já existentes no sistema de imputação individual - como a posição de garante 

e a autoria mediata por domínio da organização – com o objetivo de responsabilizar 
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 “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. 
INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. 
ORDEM DENEGADA. 1. Os tipos penais que descrevem as condutas tidas como ilícitas - destruir ou danificar 
floresta considerada de preservação permanente e cortar árvores em florestas consideradas de preservação 
permanente (arts. 38 e 39 da Lei 9.605/98) - não impõem a aplicação da sanção penal apenas àquele que 
fisicamente executou a atividade criminosa; aquele que, na qualidade de partícipe, presta suporte moral ou 
material ao agente, concorrendo, de qualquer forma, para a realização do ilícito penal, por óbvio, também 
deve ser responsabilizado, nos termos do art. 29 do CPB e do art. 2º da Lei 9.605/98. 2. A conduta omissiva não 
deve ser tida como irrelevante para o crime ambiental, devendo da mesma forma ser penalizado aquele que, 
na condição de diretor, administrador, membro do conselho e de órgão técnico, auditor, gerente, preposto ou 
mandatário da pessoa jurídica, tenha conhecimento da conduta criminosa e, tendo poder para impedi-la, não o 
fez. 3. Ordem denegada” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 92.822/SP. Relator Ministro 
Arnaldo Esteves Lima. Relator para acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Brasília, 17 de junho de 2008. 
Diário da Justiça, 13 out. 2008). 



106 

criminalmente os dirigentes da pessoa jurídica, oferecendo uma resposta aos vazios 

de punibilidade tão comuns no âmbito da criminalidade de empresa330.  

Nesse contexto, a estrutura do delito comissivo por omissão vem adquirindo 

grande importância político-criminal no combate à criminalidade empresarial, por 

ampliar as possibilidades de imputação, permitindo que a norma penal alcance os 

indivíduos que possuem poder de decisão na empresa, e não apenas os membros 

inferiores da organização, facilmente substituíveis e com pequena força de 

resistência frente ao que Schünemann denomina de “atitude criminal de grupo”331. A 

ação por omissão tem se revelado, portanto, um instrumento apto para superar as 

dificuldades que oferece a cisão entre ação e responsabilidade na criminalidade de 

empresa332. 

Nos crimes comissivos por omissão ou omissivos impróprios, o não-

impedimento do resultado é equiparado a sua realização efetiva, desde que o 

indivíduo tenha o dever de agir para evitar a sua produção, ostentando a posição de 

garante333.  

Para Schünemann, a relação de quem tem a posição de garante deve ser 

equivalente à do autor por comissão, pois enquanto este tem o domínio do fato, 

aquele tem o domínio sobre a causa do resultado, que decorre tanto do seu domínio 

fático sobre os elementos perigosos do estabelecimento, quanto do seu poder legal 

de mando sobre os trabalhadores da empresa334.  

Conclui Schünemann que o conceito de domínio permite, assim, a unificação 

sistemática da teoria da autoria, de modo que o autor pode ser concebido, de modo 
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 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura. Bases para un modelo de imputación de responsabilidad penal a las personas 
jurídicas. 3. ed. Navarra: Aranzadi, 2000, p. 282-283. 
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 SCHÜNEMANN, Bernd. Las prescripciones sobre la autoria en la ley boliviana sobre la base de las 
modificaciones al código penal del 10 de marzo de 1997 y sus consecuencias para la responsabilidad de los 
órganos de las empresas - ¿Un modelo para América Latina?. In: MIR PUIG, Santiago; MODOLELL GONZÁLEZ, 
Juan Luis; GALLEGO SOLER, José Ignacio (Coords.). Estudios de derecho penal económico. Caracas: Livrosca 
C.A., 2002, p. 231.  
332

 BATISTA GONZÁLEZ, Maria Paz. La responsabilidad penal de los órganos de la empresa. In: BACIGALUPO, 
Enrique (Dir.). Derecho penal económico. 2. ed. Madrid: Marcial Pons, 2005, p. 147. 
333

 “Artigo 13, do Código Penal: O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a 
quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. [...] § 2º - 
A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de 
agir incumbe a quem: a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; b) de outra forma, assumiu 
a responsabilidade de impedir o resultado; c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do 
resultado”.  
334

SCHÜNEMANN, Bernd. Cuestiones básicas de dogmática jurídico-penal y de política criminal acerca de la 
criminalidad de empresa. In: Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Madrid, v. 41, n. 2, p. 529-558, 
mai./ago. 1988, p. 537. 
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geral, como o que possui o domínio sobre a causa do resultado, sendo que, nos 

delitos de comissão, na forma de domínio do fato, e nos delitos omissivos 

impróprios, na forma de domínio sobre um âmbito social335.  

Os deveres de garante decorrentes do domínio fático sobre os elementos 

materiais perigosos da empresa podem ser primários ou secundários, a depender da 

posição do garante em relação à fonte de perigo. Os deveres primários são 

atribuídos aos indivíduos que estão mais próximos do objeto ou procedimento 

perigoso, sendo responsáveis por executar as atividades materiais necessárias ao 

controle da fonte de perigo, enquanto os secundários consistem em deveres de 

controle e coordenação e atingem os superiores hierárquicos, cotitulares da custódia 

do elemento perigoso336. 

Já a posição de garante ostentada pelo superior hierárquico em relação aos 

seus subordinados encontra fundamento no poder de organização e de gestão de 

informações do dirigente da pessoa jurídica. Este tem o dever de organizar a 

empresa de maneira cuidadosa, para que não haja lacunas na distribuição da 

informação, devendo subsistir uma capacidade de controle do superior em toda 

delegação de trabalho a um subordinado337. 

Schünemann sugere ainda a substituição do princípio da quase causalidade 

da omissão, que exige a certeza de que o cumprimento do dever de garante teria 

evitado a lesão ao bem jurídico, pelo princípio do incremento do risco, que admite a 

responsabilização criminal do superior da empresa quando restar comprovado que a 

conduta omitida era capaz de dificultar consideravelmente a produção do resultado, 

através de uma devida vigilância338.  

Enrique Bacigalupo, ao tratar da posição de garante exercida pelo dirigente 

da empresa, também faz a distinção entre aquela baseada no dever de controle de 
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 SCHÜNEMANN, Bernd. Las prescripciones sobre la autoria en la ley boliviana sobre la base de las 
modificaciones al código penal del 10 de marzo de 1997 y sus consecuencias para la responsabilidad de los 
órganos de las empresas - ¿Un modelo para América Latina?. In: MIR PUIG, Santiago; MODOLELL GONZÁLEZ, 
Juan Luis; GALLEGO SOLER, José Ignacio (Coords.). Estudios de derecho penal económico. Caracas: Livrosca 
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 ______. Cuestiones básicas de dogmática jurídico-penal y de política criminal acerca de la criminalidad de 
empresa. In: Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Madrid, v. 41, n. 2, p.529-558, mai./ago. 1988. p. 
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 ______. Las prescripciones sobre la autoria en la ley boliviana sobre la base de las modificaciones al código 
penal del 10 de marzo de 1997 y sus consecuencias para la responsabilidad de los órganos de las empresas - 
¿Un modelo para América Latina?. In: MIR PUIG, Santiago; MODOLELL GONZÁLEZ, Juan Luis; GALLEGO SOLER, 
José Ignacio (Coords.). Estudios de derecho penal económico. Caracas: Livrosca C.A., 2002, p. 237. 
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 Idem, ibidem, p. 239. 
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perigos produzidos por fontes não-humanas, e a posição de garante fundada no 

dever de vigilância dos delitos que podem ser cometidos por funcionários da 

empresa, no âmbito da atividade empresarial339.  

Sustenta Enrique Bacigalupo que a posição de garante frente aos perigos 

originados de fontes não-humanas não deve se fundamentar em uma pura relação 

fática de poder do omitente (comprovação do domínio fático sobre a fonte de perigo 

não-humana), devendo-se exigir, como pressuposto mínimo para a sua 

caracterização, a existência de um dever jurídico extrapenal, que imponha ao 

omitente a obrigação de adotar as medidas de cuidado necessárias para evitar que 

o perigo supere o limite permitido pela legislação340.  

Enrique Bacigalupo reconhece também a posição de garante do dirigente da 

pessoa jurídica em relação aos delitos cometidos pelos seus subordinados, quando 

da própria natureza da empresa advierem perigos para a coletividade. Neste caso, o 

dever do dirigente da empresa abrange as medidas necessárias para manter o risco 

derivado da atividade dos seus funcionários dentro do perigo autorizado ou 

permitido341. Só poderá ser considerado garante, para fins de configuração dos 

crimes comissivos por omissão, aquele que tiver um domínio efetivo sobre o(s) 

funcionário(s) executor(es) do crime, mediante um poder de impor ordens de 

obediência obrigatória342.   

Ao restringir a posição de garante do superior hierárquico aos riscos 

inerentes à própria atividade empresarial, Enrique Bacigalupo oferece uma resposta 

satisfatória aos questionamentos suscitados por parte da doutrina343, quanto aos 

limites do dever imposto ao dirigente da empresa de impedir a prática de ilícitos 

pelos seus funcionários, diante da proibição da responsabilidade penal por fato de 

terceiro, corolário do princípio da culpabilidade. 

Tiedemann, por sua vez, reconhece no direito penal alemão a existência de 

um dever de garante do titular da empresa ou do diretor da empresa, de impedir 
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 BACIGALUPO, Enrique. La posición de garante en el ejercicio de funciones de vigilancia en el ámbito 
empresarial. In: ______ (Dir.). Derecho penal económico. 2. ed. Madrid: Marcial Pons, 2005, p. 182-185. 
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 Idem, ibidem, p. 184-185.   
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 Idem, ibidem, p. 187.  
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 BATISTA GONZÁLEZ, Maria Paz. La responsabilidad penal de los órganos de la empresa. In: BACIGALUPO, 
Enrique (Dir.). Derecho penal económico. 2. ed. Madrid: Marcial Pons, 2005, p. 149.  
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 O próprio Tiedemann reconhece que a verdadeira problemática do dever de garante de impedir delitos 
alheios decorre da autonomia pessoal, ou seja, do princípio segundo o qual cada indivíduo é responsável pelos 
seus atos, desde que se trate de pessoa adulta e autônoma (TIEDEMANN, Klaus. Derecho penal económico: 
introducción y parte general. Lima: Editora Jurídica Grijley, 2009, p. 186). 
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delitos de seus empregados e trabalhadores, derivado do direito de dirigir e de dar 

ordens344.   

Claus Roxin também defende o recurso à figura jurídica dos delitos de dever 

para fundamentar a autoria dos dirigentes da pessoa jurídica, “na medida em que se 

lhes atribui a posição de garantidores em defesa da legalidade dos atos da 

empresa”345. O dever de impedir determinados resultados fundamenta, na opinião de 

Roxin, uma forma independente de autoria - paralela à autoria imediata, coautoria e 

autoria mediata - e que Roxin denomina de “responsabilidade por conduta alheia”346. 

Outrossim, a grande quantidade de deveres que acometem o(s) dirigente(s) 

da empresa pode levar a uma delegação das funções de vigilância, enquanto reflexo 

da organização empresarial, calcada na divisão de trabalho. 

A delegação de atribuições, contudo, não exime totalmente o dirigente da 

empresa da posição de garante, subsistindo, para quem delega, um dever 

permanente de supervisão e controle do cumprimento das funções delegadas por 

parte de quem assume a sua posição347.  

Para que o garante primário se transforme em garante mediato, é necessário 

que a delegação recaia sobre pessoa capacitada para exercer a função, e que esta 

disponha dos meios necessários para cumprir o dever que lhe foi delegado348.  

Ainda sobre a posição de garante na criminalidade de empresa, 

Schünemann observa que os órgãos dirigentes de uma organização nem sempre 

têm a possibilidade de ponderar e tomar decisões com vista a impedir a produção do 
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 TIEDEMANN, Klaus. Derecho penal económico: introducción y parte general. Lima: Editora Jurídica Grijley, 
2009, p. 185. 
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 ROXIN, Claus. O domínio por organização como forma independente de autoria mediata. 
[Organisationsherrschaft als eigenständige Form mittelbarer Täterschaft]. Trad. de Pablo Rodrigo Alflen da 
Silva. Revista Eletrônica Acadêmica de Direito. Law E-journal. Panóptica. Disponível em: 
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 Idem, ibidem, p. 92-93. Convém esclarecer que a chamada responsabilidade por conduta alheia, forma 
independente de autoria defendida por Roxin, abarca não só a conduta omissiva do dirigente da empresa que, 
tendo conhecimento do fato punível, permite que este aconteça, deixando de adotar as medidas de controle 
necessárias, mas também a conduta do dirigente que dá as ordens ou induz seus funcionários à prática de fatos 
puníveis, uma vez que Roxin não admite a aplicação da sua teoria da autoria mediata por domínio da 
organização aos crimes praticados no âmbito de empresas econômicas, como se verá mais adiante, afastando, 
também, a tese de coautoria, pois esta exige uma decisão comum para o fato, além de uma execução conjunta, 
o que não se verifica na criminalidade de empresa, onde existe uma estrutura vertical inequívoca (Idem, 
ibidem, p. 72). 
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resultado lesivo aos bens juridicamente tutelados, pois muitas vezes recebem 

apenas uma pequena fração das informações e acabam por serem manipulados 

sem sequer se aperceberem, atuando como verdadeiros instrumentos do 

management intermediário, responsável por repassar tais informações (previamente 

selecionadas) à direção349.  

Destarte, embora a posição de garante ocupada pelo(s) dirigente(s) da 

empresa possibilite a sua responsabilização penal baseada na estrutura do crime de 

omissão impura, esta não deve resvalar para uma pura e simples “responsabilidade 

para (a)cima” (respondeat superior), o que implicaria em atribuir-se sempre (ou 

quase sempre) ao dirigente da empresa a responsabilidade pelos crimes praticados 

por seus funcionários no âmbito da atividade empresarial, com sacrifício do princípio 

da culpa individual e impulsionado pela ideia de que os órgão de direção constituem 

o epicentro da responsabilidade empresarial350. 

Trazendo esta discussão para a realidade brasileira, observa-se que o artigo 

2º, da Lei de Crimes Ambientais, prevê a responsabilização criminal do diretor, 

administrador, membro de conselho e de órgão técnico, auditor, gerente, preposto 

ou mandatário da pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, 

deixa de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la.  

O legislador ordinário deixou claro, portanto, a relevância da omissão das 

pessoas que possuem poder de direção e mando na empresa, impondo-lhes o dever 

legal de vigilância (posição de garante) e a consequente obrigação de agir para 

impedir a produção do resultado lesivo ao meio ambiente, sob pena de ser 

responsabilizado criminalmente.  

A violação de deveres de cuidado, que caracteriza os crimes culposos, 

também desempenha um papel relevante na criminalidade de empresa, devendo-se 

considerar, na sua configuração, o contexto da divisão de trabalho, tanto vertical, 

quanto horizontal, e o já mencionado princípio da confiança, não se podendo imputar 

ao administrador o descumprimento do dever de cuidado do seu funcionário, pois há 
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empresa. Coimbra: Edições Almedina, 2010, p. 147-149 e 483. 



111 

uma presunção daquele de cumprimento dos deveres funcionais pelo seu 

subordinado351.  

Tal presunção de confiança, porém, pode ser afastada em situações 

concretas, que tornem necessária uma atividade de fiscalização, controle e 

supervisão pelo dirigente da empresa. Assim, o administrador que incumbe a um 

funcionário a realização de uma tarefa para a qual não se encontra habilitado, vindo 

este a provocar um resultado típico, por violação do dever de cuidado, responde 

também pelo crime a título de culpa in eligendo352.  

Ainda na tentativa de estabelecer a responsabilidade individual dos 

dirigentes da corporação, o Tribunal Federal Alemão tem procurado adaptar a teoria 

da “autoria mediata através do domínio da organização”, desenvolvida por Claus 

Roxin, para a criminalidade de empresa353.  

A teoria do domínio da organização como forma independente de autoria 

mediata, juntamente com o domínio por erro e por coação, foi desenvolvida por 

Claus Roxin no ano de 1963, a partir da referência histórica aos crimes praticados 

pelos nazistas, e se baseia na ideia de que, “em uma organização delitiva, os 

homens de trás, que ordenam fatos puníveis com poder de mando autônomo, 

também podem ser responsabilizados como autores mediatos, se os executores 

diretos igualmente forem punidos como autores plenamente responsáveis354”.  

Na autoria mediata por domínio da organização, o chamado “homem de trás” 

ou “autor de escritório” tem o domínio da produção do resultado típico, em razão de 

dispor de um aparato organizado de poder que lhe possibilita a execução de suas 

ordens, mesmo sem a utilização de qualquer erro ou coação sobre o executor 

material. Este, por sua vez, embora possua o domínio da execução do ato e 

responda criminalmente como seu autor, não desempenha nenhum papel decisivo 

para a atuação da organização, pois caso não cumpra a ordem emanada, o 
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aparelho terá a sua disposição outros executores solícitos que decerto a 

cumprirão355.  

O verdadeiro instrumento, portanto, que assegura ao “homem de trás” o 

domínio do resultado é o próprio aparato de poder, que dispõe de um extenso 

conjunto de funcionários, inseridos em estruturas pré-estabelecidas, substituíveis e 

essencialmente dispostos a executar o tipo penal356.   

De acordo com Roxin, são quatro os pressupostos para que se possa 

atribuir o domínio do fato ao “homem de trás”: a) o poder de mando do autor 

mediato, mesmo quando ele próprio age em cumprimento à determinação de um 

superior; b) a desvinculação do direito pelo aparato de poder, pelo menos no marco 

dos tipos penais por ele realizados, ressaltando-se que tal desvinculação deve ser 

aferida à luz do sistema jurídico atual; c) a fungibilidade do executor direto, de modo 

que a sua recusa não impede a realização do tipo; d) e, por fim, a disposição 

essencialmente elevada dos executores do fato, sujeitos às influências específicas 

da organização, que os tornam mais dispostos à prática do tipo penal. Esta 

circunstância, associada à possibilidade de substituição do “homem de frente”, 

aumenta a probabilidade da produção do resultado por meio de uma ordem e 

contribui com o domínio do fato do “homem de trás”357.  

A figura da autoria mediata através do domínio da organização foi 

inicialmente desenvolvida por Roxin para ser aplicada aos casos de criminalidade 

estatal, como os assassinatos de judeus praticados no período nazista, admitindo o 

autor alemão a sua aplicação às atividades terroristas e a determinadas formas de 

manifestação da criminalidade organizada, desde que presentes os seus 

pressupostos, rejeitando, porém, a transferência das regras do domínio da 

organização aos crimes praticados no âmbito de empresas econômicas que atuam 

no marco da ordem jurídica vigente358.  

Ao comentar algumas decisões do Tribunal Federal Alemão que transferem 

a figura jurídica do autor mediato por domínio da organização às empresas 
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econômicas, Roxin posiciona-se de forma contrária ao que considera um 

alargamento excessivo da sua teoria, por entender que este tipo de criminalidade se 

ressente, em regra, de pelo menos três dos quatro pressupostos do domínio da 

organização, pois as empresas não atuam desvinculadas do direito, não se podendo 

falar na possibilidade de substituição dos executores materiais da conduta e na sua 

disposição essencialmente elevada à prática do fato, “porque, como mostra a 

realidade da vida, o cometimento de delitos econômicos e ambientais, [...] traz 

consigo o grave risco de punibilidade e também o risco de perda do lugar na 

empresa”359.  

Conclui Roxin que a responsabilidade do dirigente por fatos puníveis que 

foram cometidos na empresa é reduzida a um dever de garantidor, que fundamenta 

uma forma independente de autoria, a chamada “responsabilidade por conduta 

alheia”, já mencionada anteriormente, afastando também o autor alemão a tese da 

coautoria, pois esta exige uma decisão comum para o fato, além de uma execução 

conjunta, o que não se verifica nos crimes praticados em grandes corporações, onde 

existe uma estrutura vertical inequívoca 360.  

Bernd Schünemann também considera incorreta a extensão da autoria 

mediata por domínio da organização para os órgãos diretivos da empresa, por 

entender que esta construção exige uma supremacia considerável do “homem de 

trás”, e para isso é necessário não apenas que a organização se situe à margem do 

direito, mas também que se baseie em um sistema de exercício de violência, o que 

não se verifica no âmbito das empresas econômicas361.  

Para Schünemann, a coautoria entre o dirigente e o funcionário subalterno 

não deve ser afastada sob o argumento de que faltaria mútuo acordo entre eles, pois 

o dirigente, por um lado, ostenta a posição de garante, e por outro, possui um 

controle tão intenso sobre o fato, que suas contribuições, “[...] isoladamente 
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qualificadas como indução e participação omissiva, unidas só podem ser 

adequadamente abarcadas pela pena da coautoria”362.  

Já Fernando Torrão defende a possibilidade de se aplicar a fórmula da 

autoria mediata por domínio da organização à criminalidade de risco, característica 

das empresas econômicas, afirmando que não se deve considerar excluída, por 

princípio, a hipótese de fungibilidade nestas organizações363. 

Torrão defende que a ideia central da construção de Roxin se encontra na 

fungibilidade dos executores materiais da conduta (autores imediatos), que 

proporciona o domínio do fato ao “homem de trás”, afirmando que é esta 

fungibilidade que leva Roxin a considerar que a autoria mediata por domínio de 

organização só pode ser concebida em aparatos de poder que funcionem à margem 

do direito, pois não se poderia compreender “uma situação de fungibilidade para a 

prática de crimes (graves, pelo menos, diga-se desde já) por parte de funcionários 

de uma empresa plenamente enquadrada nos contornos do Estado de Direito 

Democrático”364. 

Argumenta, ainda, o autor português que o próprio Roxin acabou por 

restringir a exigência do “funcionamento à margem do direito” apenas aos fatos 

criminosos praticados no seio da corporação, e não à organização como um todo, 

dando ensejo a questionamentos doutrinários quanto à possibilidade de se alargar a 

sua teoria original, para abranger as novas formas de criminalidade, próprias das 

empresas econômicas, uma vez comprovado o requisito da fungibilidade, mediante 

a disponibilidade de um elevado número de funcionários para o cumprimento de 

ordens que levem à prática de um crime365. 

Assim, o funcionamento da organização à margem do direito consistiria 

apenas em um critério complementar e instrumental para aferir a existência ou não 

da fungibilidade, e não um requisito formal a priori desta modalidade de autoria 

mediata366.  
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Para Torrão, a aplicação da estrutura da autoria mediata por domínio de 

organização à criminalidade de empresa representa uma natural evolução da 

concepção roxiniana, que surgiu inicialmente como critério delimitador da autoria em 

crimes de maior gravidade - como o genocídio perpetrado pelos nazistas - mas que 

pode ser aplicada a crimes de menor gravidade367, integrantes do chamado direito 

penal secundário, “cuja ilicitude se não mostra de fácil interiorização pelos 

cidadãos”, sendo frequentemente considerados um produto do próprio sistema 

econômico.  

Destarte, seria possível identificar, em determinadas empresas de maior 

complexidade, uma situação de fungibilidade na execução das ordens emanadas 

pelos seus dirigentes, que dispõem de um elevado número de funcionários dispostos 

a cumpri-las, ainda que não desconheçam a sua ilicitude formal (como nos casos em 

que a ordem de produção se refere à fabricação de um produto potencialmente 

lesivo aos consumidores), seja porque consideram que a prática do ilícito em 

questão faz parte das “regras do jogo” da sociedade capitalista, seja por terem a 

noção de que o seu não-cumprimento implicará na sua substituição por outro 

empregado, ou ainda pela expectativa de serem agraciados com melhores 

salários368.  
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Embora reconheça a validade das tentativas dogmáticas de adaptar os 

conceitos já existentes para determinar a responsabilidade individual dos sujeitos 

que intervém na prática de crimes de empresa – mesmo porque a criminalização do 

ente coletivo não exclui o sistema de imputação individual - Laura Zúñiga Rodríguez 

ressalta que a utilização da dogmática penal tradicional para atribuir 

responsabilidade penal nos delitos cometidos no seio de organizações empresariais 

complexas tem estruturalmente seus limites teóricos, pois foi construída a partir da 

individualização de um sujeito que age com dolo369.  

O princípio de que cada pessoa é responsável pela sua própria conduta e 

não pela do outro, que rege a autoria e a participação individual, pode ser violado 

com a normatização excessiva de conceitos como o da posição de garante e da 

autoria mediata, para fazer frente aos vazios de punibilidade decorrentes da 

irresponsabilidade penal da pessoa jurídica370 ou, ainda, da adoção de um modelo 

de imputação de responsabilidade penal indireta do ente coletivo. 

Com efeito, nos ordenamentos jurídicos em que a responsabilidade coletiva 

está atrelada à da pessoa física, coautora ou partícipe da ação ou omissão 

criminosa, corre-se o risco de uma ampliação desmedida das hipóteses de 

responsabilidade individual, apenas para viabilizar a punição da pessoa jurídica. 

Nesse mesmo sentido, Fernando Torrão:  

[...] a imposição de que o crime seja praticado pelo órgão dirigente da 
empresa, para que esta venha a ser punida, impele a que, nas 
situações em que se sente a necessidade político-criminal dessa 
punição, se facilite a imputação do crime ao superior hierárquico, 
acabando por ceder espaço ao respondeat superior371. 

Foi o que ocorreu no julgamento do Habeas Corpus nº 92.822/SP, já 

mencionado no início deste subcapítulo, que denegou ordem de trancamento da 

ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra o 

representante legal da SASIP – Associação dos Proprietários do Iporanga ou 

Sociedade Amigos do Iporanga, denunciado juntamente com a pessoa jurídica pela 

prática dos crimes ambientais descritos nos artigos 38 e 39, da lei 9.605/98, sob o 

argumento de que o artigo 2º, da Lei de Crimes Ambientais, constituindo um adendo 
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ao artigo 13, §2º, do CP, atribui a posição de garante àqueles que exercem função 

de direção e de mando na empresa, de modo que estes, tomando conhecimento de 

conduta criminosa praticada por preposto, têm o dever de agir para evitar a 

produção do resultado lesivo ao meio ambiente, sendo a sua omissão penalmente 

relevante.  

Ocorre que, naquele caso concreto, a simples leitura da inicial acusatória - 

transcrita integralmente no voto vencido do Ministro relator Arnaldo Esteves Lima372 - 

revela que o titular da ação penal pública limitou-se a afirmar que a pessoa jurídica e 

o seu representante legal, pretendendo construir uma valeta para implantação de 

rede de esgoto, “promoveram intervenção em área de preservação permanente, 

sem obter as autorizações necessárias, uma vez que se trata de local insuscetível 

de exploração (art. 2º do Código Florestal)”, sem descrever em que consistiu o 

comportamento omissivo do presidente do Conselho de Administração da SASIP, 

nem tampouco individualizar o nexo causal entre a sua suposta omissão e o dano 

causado ao meio ambiente.  

Outrossim, apesar de imputar a conduta a título de dolo ao representante 

legal da pessoa jurídica, a denúncia não faz qualquer menção ao seu elemento 

subjetivo, acusando-o apenas pelo fato de ser o presidente da pessoa jurídica 

autuada pelo órgão ambiental, quando a associação possuía, de acordo com o voto 

do Ministro relator, outros nove conselheiros, cada qual responsável por um setor 
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promoveram intervenção em área de preservação permanente, sem obter as autorizações necessárias, uma 
vez que se trata de local insuscetível de exploração (art. 2º do Código Florestal). Foi assim que danificaram 
floresta considerada de preservação permanente, com a supressão de 285 m2 de sub-bosque de Floresta 
Ombrófila Densa e cortaram quatro árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem 
permissão de autoridade competente, conforme laudo do DEPRN, acostado às fls. 91/92, do apenso. Posto 
isso, denuncio SASIP – Associação dos Proprietários do Iporanga ou Sociedade Amigos do Iporanga e seu 
representante legal Antônio Ângelo Faragone, como incursos nos artigos 38 e 39 da Lei 9605/98, requerendo 
que, recebida e autuada esta, sejam os denunciados citados e interrogados, prosseguindo-se nos demais atos 
processuais, de acordo com o rito previsto no artigo 498 e seguintes do Código de Processo Penal, ouvindo-se 
as testemunhas abaixo arroladas, até final condenação” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus 
nº 92.822/SP. Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima. Relator para acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia 
Filho. Brasília, 17 de junho de 2008. Diário da Justiça, 13 out. 2008).   
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específico, como segurança, meio-ambiente e esportes, energia e sistema de água e 

esgoto, entre outros373.  

Vale repisar que se o Superior Tribunal de Justiça decidisse pelo 

trancamento da ação penal contra o representante legal da SASIP - que seria o 

correto diante da ausência de individualização da conduta omissiva, do nexo causal 

e do elemento subjetivo da pessoa física na inicial acusatória - restaria também 

afastada a responsabilidade penal da pessoa jurídica, em consequência da adoção 

da teoria da responsabilidade penal indireta por aquele tribunal.  

É certo que a busca pela responsabilidade penal individual dos detentores 

do poder de direção da empresa demanda algumas adaptações dogmáticas em 

razão das características peculiares da chamada criminalidade de empresa. 

Entretanto, a flexibilização excessiva de categorias penais existentes, que permitam 

uma responsabilização (quase) automática dos dirigentes da empresa, com o 

objetivo de atender aos desígnios da política criminal da sociedade (industrial) de 

riscos, gera, como efeito indesejado, a contaminação do direito penal tradicional 

(construído a partir da culpabilidade individual) e do seu sistema de garantias.  

Daí a necessidade de se estabelecer um sistema direto de imputação penal 

ao ente coletivo, paralelo e independente do sistema de responsabilidade individual, 

que atenda aos anseios político-criminais de prevenção e repressão da 

criminalidade de empresa, sem implicar em um retrocesso para o direito penal 

tradicional.  

 

3.5 Da necessidade de se estabelecer mecanismos diretos de imputação de 

responsabilidade penal à pessoa jurídica: uma nova interpretação do artigo 3º, 

da Lei de Crimes Ambientais 

 

3.5.1 Modelos de imputação de responsabilidade penal direta à pessoa jurídica: 

considerações sobre o sistema do fato de referência e os sistemas funcionalistas 

 

A criação de um direito penal próprio para as empresas, que leve em 

consideração as suas características peculiares e a sua condição de sujeito de 
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 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 92.822/SP. Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima. 
Relator para acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Brasília, 17 de junho de 2008. Diário da Justiça, 13 
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direito penal, é apontada como a solução para equacionar as dificuldades 

probatórias e de eficácia preventiva geradas pelas formas clássicas de imputação 

penal e pelo modelo de responsabilidade indireta da pessoa jurídica, subordinado à 

responsabilidade individual.   

De acordo com Cancio Meliá, a construção exitosa de um modelo de 

autorresponsabilidade da empresa passa necessariamente pela adoção de uma 

perspectiva externa ao sistema dogmático positivo atual - que não é o único 

possível, do ponto de vista lógico – alterando-se o seu marco estrutural a partir de 

uma argumentação político-criminal374.  

O modelo de autorresponsabilidade ou de responsabilidade direta da pessoa 

jurídica apresenta diversas variantes, sendo que os pontos de vista dominantes 

adotam posições vinculadas ao que José Miguel Zulgadía Espinar chama de 

“sistema do fato de referência”, enquanto os demais legitimam a responsabilidade 

criminal coletiva a partir de uma ótica sistêmico-funcionalista (sistemas 

funcionalistas)375.  

As teorias ligadas ao sistema do fato de referência consideram que a pessoa 

física e a pessoa jurídica “são sistemas que atuam conjuntamente, ainda que 

possam ser responsabilizados de forma independente”376.  

Partindo da premissa de que a pessoa física realiza os elementos objetivos 

do tipo penal, busca-se estabelecer critérios normativos de imputação que permitam 

atribuir diretamente o fato de referência (da pessoa física) à pessoa jurídica, como 

fato próprio, sem que isso implique em uma pura e simples transferência de 

responsabilidade, nem tampouco em considerar que o fato cometido por uma 

pessoa física equivale jurídica ou axiologicamente a sua realização por outra 

pessoa, no caso, a pessoa jurídica377.  

Assim, para o sistema do fato de referência, embora o substrato material do 

comportamento da pessoa jurídica esteja nas pessoas físicas que a integram, não é 

a sua responsabilidade individual que torna possível a criminalização da pessoa 
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 CANCIO MELIÁ, Manuel. Estudios de derecho penal. 1. ed. Peru: Palestra Editores S.A.C., 2010, p. 454-455. 
375

 ZULGADÍA ESPINAR, José Miguel. La responsabilidad penal de las empresas, fundaciones y asociaciones: 
presupuestos sustantivos e procesales. Valencia: Tirant lo Blanch, 2008, p. 143. 
376

 “sistemas que actúan conjuntamente, aunque pueden ser responsabilizados independentemente” (Idem, 
ibidem, p. 143). 
377

 Idem, ibidem, p. 143. 
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jurídica, nem tampouco a ausência de responsabilidade do autor individual torna 

impune a conduta da corporação.  

Dessarte, o sistema do fato de referência, enquanto modelo de 

responsabilidade penal direta, procura determinar sob que condições normativas se 

pode atribuir diretamente o fato à pessoa jurídica, como comportamento próprio da 

corporação, e não como fato de terceiro (pessoa física)378. A conduta da pessoa 

física só é levada em consideração na medida em que configure uma expressão da 

entidade coletiva379. 

Observa Zugaldía Espinar que no sistema do fato de referência, a relação 

entre a responsabilidade penal da pessoa jurídica e a responsabilidade da pessoa 

física que praticou a conduta no seio da corporação é de acessoriedade mínima e 

não de dependência, pois só se exige que o fato de referência realize os elementos 

objetivos do tipo penal380. 

Assim, haverá situações em que as pessoas físicas que realizaram 

materialmente os fatos e aquelas que deveriam ter agido para impedir a sua 

realização estarão isentas de responsabilidade penal, sem que isto exclua, de forma 

imediata, a responsabilidade penal da pessoa jurídica, que poderá, desde que 

atendidas determinadas condições, responder diretamente pela conduta lesiva ao 

bem jurídico penalmente tutelado, ainda que na forma culposa381.  

Do ponto de vista processual, portanto, a ação penal pode ser exercida 

indistintamente contra a pessoa física, contra a pessoa jurídica ou contra ambas, 

diferentemente da responsabilidade penal reflexa ou por ricochete.  

Já os sistemas funcionalistas consideram que a pessoa jurídica constitui um 

sistema que funciona e pode ser concebido à margem da pessoa física, de modo 

que esta – e o seu fato de referência – não devem ser levados em consideração 
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 ZULGADÍA ESPINAR, José Miguel. La responsabilidad penal de las empresas, fundaciones y asociaciones: 
presupuestos sustantivos e procesales. Valencia: Tirant lo Blanch, 2008, p. 144. 
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 Idem, ibidem, p. 142. Nesse mesmo sentido, Roberth Roth: “En el modelo directo, el juez, llamado a 
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emanación de la entidad” (ROTH, Roberth. Responsabilidad penal de la empresa: modelos de reflexión. In: 
HURTADO POZO, José; DEL ROSAL BLASCO, Bernardo; SIMONS VALLEJO, Rafael (Coords.). La responsabilidad 
criminal de las personas jurídicas: una perspectiva comparada. Valencia: Tirant lo Blanch, 2001, p. 190).  
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quando da determinação dos critérios de imputação de responsabilidade penal à 

pessoa jurídica, que se converte no centro desses sistemas382. 

Zugaldía Espinar aponta a teoria do domínio de organização funcional 

sistemática, desenvolvida por Günter Heine, e a teoria dos sistemas sociais 

autopoiéticos, de Carlos Gómez-Jara Díez, como exemplos de sistemas 

funcionalistas, que prescindem do fato de referência para imputar a responsabilidade 

penal à pessoa jurídica383.  

Para Heine, a imputação de responsabilidade penal a organismos 

supraindividuais deve ser concebida em um sistema separado, paralelo ao direito 

penal individual, no qual a culpabilidade da empresa não esteja vinculada ao 

descumprimento de deveres pessoais de vigilância, mas a uma culpabilidade de 

organização da própria empresa, decorrente de administração incorreta dos riscos 

empresariais384.  

Heine sustenta que o resultado no direito penal das empresas, na maioria 

dos casos, não é produto do comportamento dominado pela vontade de um autor 

individual, mas “consequência de processos acumulativos de uma administração 

deficiente gerada durante um largo período de tempo”385, daí porque considera a 

dimensão temporal como elemento constitutivo da responsabilidade penal da pessoa 

jurídica. Nas palavras do professor alemão: 

[...] no direito penal da empresa não se trata apenas de uma 
culpabilidade individual pelo fato, mas sim de um estado de fato 
culpável, que poderia se caracterizar de maneira análoga ao conceito 
(de certo mal visto, com razão) de „culpabilidade por conduta de 

vida‟, como uma „culpabilidade pela condução da empresa‟
386.  

Assim, a pessoa jurídica será penalmente responsável quando aumentar o 

risco próprio da atividade da empresa (administração incorreta do risco), e esse risco 

se concretizar em lesão ou perigo de lesão a bens jurídicos penalmente protegidos, 
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 ZULGADÍA ESPINAR, José Miguel. La responsabilidad penal de las empresas, fundaciones y asociaciones: 
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empresa’” (Idem, ibidem, p. 68 – grifo do autor). 
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sendo desnecessário considerar a conduta errada de um membro individual da 

corporação (fato de referência), para fins de imputação de responsabilidade 

coletiva387.  

A culpabilidade da empresa não consistiria, portanto, em uma reprovação 

por uma determinada decisão, ou pela prática de um fato concreto, mas por um 

manejo defeituoso dos riscos empresariais, sendo que a materialização dos perigos 

típicos da empresa (resultado), através da conduta de pessoas físicas que agem em 

seu nome e benefício, é considerada por Heine uma simples condição objetiva de 

punibilidade da pessoa jurídica388.  

Ao tratar da responsabilidade penal originária da pessoa jurídica, Günter 

Heine procura traçar um paralelo com as categorias já conhecidas do direito penal 

tradicional, com vista a reforçar o caráter penal de tal responsabilidade. Assim é que 

a teoria de domínio do fato individual, no sistema paralelo de responsabilidade penal 

da empresa de Heine, é substituída pela teoria do domínio funcional-sistemático da 

organização. E a relação entre o resultado penalmente relevante e a administração 

defeituosa do risco se rege pela teoria do aumento dos riscos próprios da 

organização, em contraposição à relação de causalidade que vigora no direito penal 

individual389. 

Carlos Gómez-Jara Díez, por sua vez, desenvolve o seu conceito 

construtivista de culpabilidade da pessoa jurídica a partir do conceito norte-

americano de Good Corporate Citizen (bom cidadão corporativo), exigindo da 
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 Günter Heine critica a teoria da culpabilidade por defeito de organização desenvolvida por Tiedemann, por 
não prescindir do fato de referência para a configuração da responsabilidade penal da pessoa jurídica, 
asseverando que não se pode pretender equiparar a responsabilidade penal individual à coletiva, pois no 
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Tiedemann (concepto de culpabilidad normativo-social: la culpabilidad que debe ser imputada como reproche 
social específico a la organización misma), la decisión individual errada de um representante, al igual que en la 
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que, debido a que así no se llega a determinar cuál es el órgano que en concreto actúa, el problema de fondo no 
es resuelto” (HEINE, Günter. La responsabilidad penal de las empresas: evolución y consecuencias nacionales. 
In: HURTADO POZO, José; DEL ROSAL BLASCO, Bernardo; SIMONS VALLEJO, Rafael (Coords.). La 
responsabilidad criminal de las personas jurídicas: una perspectiva comparada. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2001, p. 64-65). 
388

 Idem, ibidem, p. 70. 
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empresa o estabelecimento de uma cultura corporativa de respeito às normas 

jurídicas390.   

Tomando como referência a teoria dos sistemas sociais autopoiéticos, 

Gómez-Jara Díez sustenta que o Direito, as empresas e o ser humano são sistemas 

autopoiéticos, sendo que os dois primeiros constituem sistemas sociais – o Direito, 

um sistema funcional, e a empresa, um sistema organizativo - enquanto o ser 

humano é um sistema psíquico391.  

Enquanto sistema organizativo, a autopoiese da empresa consiste na 

reprodução contínua de decisões e permite à corporação adquirir a autonomia 

necessária para se autoadministrar: “(...) a organização empresarial se constitui a si 

mesma e adquire uma capacidade auto-organizativa e de autorreflexão que a torna 

independente do seu entorno”392. 

O reconhecimento da empresa como sistema autopoiético, independente 

dos seus membros concretos e com capacidade de auto-organização, exige como 

contraprestação o uso dessa liberdade dentro dos limites do risco permitido: “a 

atribuição de competência [organizativa] à empresa implica no reconhecimento de 

uma liberdade ou direito de auto-organização que como contraprestação exige o uso 

dessa liberdade auto-organizativa no marco do risco permitido”393.  

A capacidade de auto-organização da empresa funciona, assim, como um 

equivalente funcional da capacidade de ação do ser humano, sendo que a 

corporação só poderá ser destinatária de imputações jurídico-penais quando houver 

desenvolvido uma autorreferencialidade suficiente, baseada na sua própria 

complexidade394.   
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 GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos. La culpabilidad penal de la empresa. Madrid: Marcial Pons, 2005, p. 198. O autor 
espanhol afirma que as bases fundamentais do seu conceito de culpabilidade se encontram na concepção 
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 Não podem, portanto, ser consideradas pessoas jurídico-penais, na teoria de Carlos Gómez Zara Diéz, as 
empresas constituídas com finalidades ilícitas e as sociedades unipessoais, ou aquelas cuja atuação depende da 
decisão de um grupo reduzido de pessoas, por não terem desenvolvido uma complexidade própria suficiente 
(idem, ibidem, p. 242-248). 



124 

A capacidade auto-organizativa da empresa ocupa, destarte, uma posição 

central no conceito construtivista de culpabilidade empresarial criado por Gómez-

Zara Díez, a partir da ideia de cidadão corporativo fiel ao direito. Considera-se um 

bom cidadão corporativo a empresa que institucionalizou uma cultura corporativa de 

respeito ao direito, estabelecendo mecanismos internos adequados para impedir que 

a sua atividade empresarial gere riscos para o entorno social395. 

A culpabilidade empresarial consistiria, portanto, em uma falta ou deficiência 

de fidelidade ao direito, simbolizada mediante o questionamento da vigência da 

norma396. 

Para Gómez-Zara Díez, os chamados “programas de cumprimento efetivo” 

(effective compliance programs) funcionam como um “veículo claro e decisivo para 

que a empresa expresse sua intenção de manter-se dentro das margens do 

direito”397, e podem atuar como causas de exclusão da culpabilidade empresarial398, 

quando comprovado que, à época do fato, a empresa possuía um programa de 

cumprimento vigente e efetivo, indicador de uma cultura corporativa de fidelidade ao 

direito.  

Não obstante apresentem pontos de partida metodológicos distintos, o 

sistema do fato de referência e os sistemas funcionalistas têm, de acordo com 

Zugaldía Espinar, muitos elementos em comum, pois a concretização do risco 

empresarial pressupõe o comportamento de um membro ou órgão da empresa, que 

lesiona ou expõe a risco de lesão determinado bem penalmente protegido.  

Ademais, os dois sistemas conduzem à conclusão de que, no fundo, a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica é um problema de imputação normativa, 

tanto do injusto, quanto da culpabilidade, razão pela qual determinadas construções 

funcionalistas mais moderadas não prescindem do fato de referência no momento 

de estabelecer a responsabilidade criminal da pessoa jurídica399.  
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 GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos. La culpabilidad penal de la empresa. Madrid: Marcial Pons, 2005, p. 250. Gómez-
Jara Díez parte da premissa de que o Estado, incapaz de controlar diretamente certos âmbitos da vida social de 
grande complexidade, confia às próprias corporações a sua regulação, sem que isso implique em uma renúncia 
ao seu poder regulador, que passa a ser exercido de forma indireta (Idem, ibidem, p. 266). 
396

 Idem, ibidem, p. 273. 
397

 “vehículo claro y decisivo para que la empresa exprese su intención de mantenerse dentro de las márgenes 
del Derecho” (Idem, ibidem, p. 256). 
398

 Idem, ibidem, p. 273. 
399

 Zugaldía Espinar alerta para o inconveniente de se vincular a responsabilidade criminal direta da pessoa 
jurídica com as construções funcionalistas, posto que há autores não funcionalistas que a defendem, e existem 
autores funcionalistas que consideram que as pessoas jurídicas devem se manter alheias ao direito penal, pois 
não podem desautorizar as normas, por não serem autoconscientes, nem comunicativamente competentes, 



125 

Este parece ser o caminho adotado por Adán Nieto Martín, que, seguindo o 

pensamento de Heine, sustenta que a conduta da pessoa física equivale a uma 

condição objetiva de punibilidade da pessoa jurídica, ao mesmo tempo em que 

reconhece a existência de uma inter-relação entre a responsabilidade individual e a 

coletiva. 

Inspirado no modelo de autorregulação empresarial norte-americano, Adán 

Nieto Martin defende que o fundamento da culpabilidade empresarial reside na ideia 

de defeito de organização, mas considera que não existe responsabilidade penal 

empresarial se a pessoa jurídica conta com um código interno de prevenção eficaz: 

“a pessoa jurídica é responsável pela prática de um fato delitivo realizado por 

qualquer pessoa física que atue por sua conta quando não houver implementado, ou 

não o fizer de maneira eficaz, um código de prevenção com o fim de prevenir e 

descobrir a realização desse tipo de delito”400. 

Para Nieto Martín, compete ao legislador estabelecer as condições mínimas 

dos modelos de organização empresarial, sendo que, para cada tipo penal imputável 

à pessoa jurídica, as organizações empresarias, em cooperação com a 

Administração Pública, organizações sindicais e outras associações interessadas, 

deverão estabelecer códigos de prevenção que servirão como modelos a serem 

implementados pelas corporações401. 

No modelo proposto por Nieto Martín, a conduta da pessoa física interessa 

apenas como confirmação de uma falta de organização estável que precisa ser 
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corrigida, equivalendo a uma condição objetiva de punibilidade402. O autor espanhol 

reconhece, porém, uma inter-relação entre a responsabilidade individual e a coletiva, 

na medida em que considera o nível hierárquico do autor individual e o seu elemento 

subjetivo como indicadores da gravidade do defeito de autorregulação da pessoa 

jurídica, isto é, do grau de culpabilidade da corporação403.   

Esta inter-relação não impede, porém, que a culpabilidade por defeito de 

organização subsista quando não tenha sido possível identificar o responsável 

individual (problema de identificação), ou quando não existem responsáveis 

individuais, precisamente em decorrência de defeitos de organização interna 

(problema de culpabilidade)404. Ainda de acordo com Nieto Martín, as causas de 

exclusão da antijuridicidade e da culpabilidade que incidem sobre a conduta 

individual excluem também a responsabilidade penal da pessoa jurídica, salvo nos 

casos em que a empresa tem o dever de evitar a sua ocorrência, como por exemplo, 

na hipótese de inimputabilidade do agente405. 

Ainda de acordo com o modelo de responsabilidade penal empresarial 

proposto por Nieto Martín, não é possível falar de elemento subjetivo (dolo ou culpa) 

no injusto de empresa. Para Nieto Martín, o que os autores costumam denominar de 

dolo ou imprudência empresarial - na tentativa de transferir para a responsabilidade 

penal coletiva conceitos do direito penal individual – dizem respeito, na verdade, à 

maior ou menor gravidade do defeito de organização em relação ao fato concreto 

delitivo406.  

Ao formular a sua proposta legislativa para uma responsabilidade penal 

empresarial, Nieto Martín deixa claro que o modelo por ele defendido constitui uma 

terceira via de sanção penal, distinta das penas e das medidas de segurança407, o 

que leva Bernardo Feijoo Sánchez a afirmar que o seu modelo de responsabilidade 

empresarial não é apenas quantitativamente inferior, mas também qualitativamente 

distinto da responsabilidade individual. Conclui Feijoo Sánchez: 

a „terceira via‟ que propõe Nieto Martín [...] é, em realidade, um 
sistema normativo de apoio às normas penais e ao cumprimento do 
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Direito por parte das pessoas físicas que trabalham nas empresas 
[...]. A empresa, na realidade, não responde pelo fato delitivo, mas se 
trata de uma „responsabilidade derivada‟ da autêntica 

responsabilidade penal
408.   

Esta dissertação se propõe a discutir os alicerces iniciais de um modelo de 

responsabilidade penal direta da pessoa jurídica fundado no sistema do fato de 

referência, a partir de uma releitura dos conceitos e princípios do direito penal 

clássico, sob a perspectiva da criminalidade coletiva de empresa.  

 

3.5.2 Aproximações conceituais para a construção de um modelo de 

responsabilidade penal direta da pessoa jurídica 

 

A construção de um sistema de responsabilidade penal específico para os 

entes coletivos deve partir da premissa de que as pessoas jurídicas, por serem 

sujeitos diferentes, necessitam de um direito penal distinto do das pessoas físicas, 

com formas de imputação direta de responsabilidade penal coletiva, o que 

pressupõe a adequação dos conceitos e princípios tradicionais às características da 

empresa e ao seu caráter coletivo e supraindividual. 

De fato, com bem argumenta Mercedes García Arán, ao invés de se resignar 

com a impossibilidade de se incluir as pessoas jurídicas nas categorias subjetivas da 

dogmática penal tradicional, sob o argumento de que não teriam capacidade de 

ação e de culpabilidade, negando-se a responsabilidade penal das pessoas 

jurídicas, ou admitindo-a apenas de forma subsidiária, deve-se buscar a aplicação 

de procedimentos distintos de imputação penal às empresas, levando-se em 

consideração as suas peculiaridades409. 

Partindo do pressuposto de que as pessoas jurídicas são sujeitos que 

intervêm nas relações jurídicas e econômicas, e, portanto, atuam e lesionam bens 

jurídicos, defendo, com apoio em Mercedes García Arán, a criação/construção de 
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um “outro” direito penal, diferente do direito penal tradicional, mas que preserve os 

seus elementos substanciais410.  

Este “novo” direito penal, na concepção de García Arán, deve imputar 

diretamente a responsabilidade ao sujeito coletivo responsável pelo ato, no plano 

social e econômico, e não de forma acessória ou subsidiária à imputação de quem 

atua em seu nome411. Do contrário, o direito penal não terá maior eficácia preventiva 

geral do que o direito civil e o administrativo, perdendo o seu status de ultima ratio 

dos bens juridicamente tutelados.  

Para Mercedes García Arán, a adoção de um sistema de responsabilização 

penal das pessoas jurídicas deve partir de duas considerações prévias: 1) os 

conceitos aplicáveis às pessoas jurídicas não são exatamente iguais aos aplicáveis 

às pessoas físicas, de modo que a discussão em torno da natureza desta 

responsabilidade – se constitui verdadeiramente uma responsabilidade penal ou não 

– não pode partir de uma comparação/equiparação de conceitos, pois não se pode 

pretender comparar conceitos que necessariamente, pela própria natureza do sujeito 

penal, não podem ser equivalentes; 2) o direito penal aplicável às pessoas jurídicas 

será um direito penal distinto do tradicional, mas deve ter “algo” de direito penal, pois 

do contrário não se estará aplicando um direito penal distinto, “mas algo distinto do 

direito penal”412. 

Nesse mesmo sentido, Eduardo Ramon Ribas: 

Resulta imprescindível, enfim, dispor de um sistema de 
responsabilidade penal novo que permita uma intervenção direta, 
não subordinada à declaração de injustos individuais, contra a 
empresa, já que apenas esta forma poderá melhorar a eficácia 
preventiva do Direito Penal, revelando-se inadequados, em primeiro 
lugar, os sistemas de consequências que, como desenhado pelo 
legislador espanhol, são de acessoriedade necessária em relação ao 
fato antijurídico, também necessariamente individual, e, em segundo 
lugar, por reproduzir as mesmas dependências, os sistemas de 
imputação reflexa ou delegada413. 
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Baseada na afirmação de Tiedemann de que as empresas são destinatárias 

de normas jurídicas porque podem produzir os efeitos proibidos por essas normas, 

Mercedes Arán sustenta que existem possibilidades de imputação direta de fatos às 

corporações, como já acontece em outros ramos do direito414.  

Assim é que a problemática da responsabilidade penal das pessoas jurídicas 

passa necessariamente pela questão da imputação, ou seja, pela fixação de critérios 

que permitam estabelecer uma relação penalmente relevante entre o ente coletivo e 

o comportamento delituoso, de maneira a legitimar a imposição de uma pena à 

empresa415. E a resposta a esta problemática pressupõe o ajustamento de noções 

dogmáticas essenciais - como ação, dolo e culpabilidade - à realidade das pessoas 

jurídicas, motivado, como já visto, por razões de política criminal, diante da 

importância crescente da empresa enquanto sujeito na sociedade de riscos416.  

Entendo, destarte, na linha do pensamento desenvolvido por Hans Joachim 

Hirsch417, que se podem imputar às pessoas coletivas, como ações próprias, 

comportamentos realizados (necessariamente) pelas pessoas físicas que compõem 

o seu substrato pessoal, desde que exista uma conexão entre a conduta e a função 

desempenhada pela pessoa física que (também) a cometeu418.  

Hirsch afirma que as corporações atuam externamente através das ações 

humanas dos seus órgãos, sendo que estas ações são, ao mesmo, ações próprias 

da pessoa jurídica. “Do que se trata aqui, por conseguinte, é de uma forma de atuar 

própria por meio de outro, condicionada pela estrutura da corporação. Portanto, as 

associações de pessoas são, por si mesmas, capazes de ação”419. 
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Ainda sobre a capacidade de ação da pessoa jurídica, entendo que, no 

plano objetivo do tipo penal, a aplicação da chamada teoria dos órgãos – 

proveniente do direito civil e que identifica a pessoa coletiva (ego) com os seus 

órgãos dirigentes (alter ego) – se revela político-criminalmente insuficiente, por 

restringir o círculo de pessoas cujos comportamentos podem ser imputados ao ente 

coletivo, deixando de fora os seus funcionários, prepostos, agentes, mandatários e 

todos aqueles que se submetem à autoridade dos seus órgãos dirigentes420.  

Trazendo à questão para a realidade brasileira, considero que o artigo 3º, 

caput, da Lei de Crimes Ambientais - que estabelece a responsabilidade penal da 

pessoa jurídica quando o delito for cometido por decisão do seu representante legal 

ou contratual ou órgão colegiado - não exigiu que a infração fosse cometida por 

esses órgãos, admitindo, portanto, que um funcionário subalterno, sem poder 

decisório, execute os elementos objetivos do tipo penal, desde que o faça em 

sintonia com a diretiva da empresa, que é definida no âmbito dos seus órgãos 

dirigentes421.  

Outrossim, as condutas de pessoas singulares que, individualmente 

consideradas, não se subsumem em qualquer tipo legal de crime, mas que, 

somadas, consubstanciam um comportamento típico, podem ser globalmente 

imputadas à pessoa coletiva, pelo princípio da agregação, desde que se comprovem 

os vínculos de cada um dos executores parciais com a pessoa coletiva, devendo as 

suas condutas estarem relacionadas com o exercício das funções que lhes 

competem dentro da estrutura organizacional da empresa422.  
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As considerações feitas acima respondem de forma satisfatória à questão da 

imputação de comportamentos típicos à pessoa jurídica, em um plano meramente 

objetivo, mas não oferecem uma solução no que tange à dimensão subjetiva do tipo 

penal, que abarca as figuras do dolo e da culpa, nos moldes da teoria finalista da 

ação.  

Com efeito, os conceitos de dolo e culpa, enquanto elementos subjetivos do 

tipo penal, estão estreitamente vinculados ao sujeito individual, e a sua aplicação no 

âmbito de um direito penal autônomo da pessoa jurídica constitui uma questão tão 

complexa, que Fernando Torrão chega a afirmar que só há duas soluções possíveis 

para esta problemática: ou se constrói uma dogmática para a criminalidade de 

empresa “em que não têm lugar as figuras do dolo e da negligência por se entender 

que a sua natureza se não compatibiliza com a natureza da pessoa coletiva”423, ou 

se considera esses elementos como indispensáveis à configuração da 

responsabilidade coletiva, “provindo, necessariamente, das pessoas físicas que 

participaram do fato típico”424.  

O autor português opta pela segunda via, por uma razão prática, haja vista 

que o direito penal daquele país (assim como o nosso) divide os crimes imputáveis 

às pessoas coletivas em dolosos e culposos, muito embora afirme não rejeitar “in 

limine, que se possa pensar numa dogmática para a pessoa colectiva em que estas 

figuras não sejam consideradas”425.  

Sem pretender “procurar (e muito menos, impor) soluções definitivas”426 para 

esta questão, Torrão afirma que os elementos subjetivos que se podem “meter na 

conta da pessoa coletiva deverão ser aqueles que provêm exactamente da mesma 

pessoa física cujo comportamento objectivo se meteu também na conta da pessoa 

colectiva”427. 

Nos casos de total irresponsabilidade organizada, em que não se consiga 

fazer, a priori, a imputação de um comportamento típico a qualquer das pessoas 

físicas que atuaram no contexto da divisão de trabalho, só sendo possível imputar o 

comportamento, globalmente considerado, à pessoa jurídica, através do chamado 
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princípio da agregação, Fernando Torrão defende que se estenda a aplicação deste 

princípio ao elemento subjetivo do tipo penal, agregando “o conhecimento e a 

vontade de cada uma das pessoas físicas que realizou uma tarefa donde veio a 

resultar o facto global”, de modo que “a soma de todos esses elementos 

psicológicos redundará numa sorte de „dolo agregado‟”428.  

Entendo que a ideia de dolo agregado – enquanto soma do conhecimento e 

da vontade com que cada pessoa realizou a sua tarefa parcial - não resolve a 

problemática do elemento subjetivo coletivo do tipo penal nas hipóteses de 

irresponsabilidade individual organizada, por não ser possível agregar, a título de 

dolo, os elementos subjetivos das pessoas físicas que executaram parcialmente o 

fato típico, e que muitas vezes não têm sequer consciência do fato global.  

E é exatamente no âmbito da irresponsabilidade individual – em que há um 

premente interesse político criminal na responsabilização autônoma da pessoa 

coletiva - que reside a maior dificuldade em se estabelecer critérios para imputar o 

fato, a título de dolo ou culpa, à pessoa coletiva, em razão da não identificação do(s) 

responsável(is) individual(is), verificando-se, como observa Fernando Torrão, uma 

tendência entre os doutrinadores de utilizar elementos que são próprios da 

culpabilidade para definir os elementos subjetivos do tipo penal, no âmbito de uma 

imputação coletiva429, ou ainda de empregar a terminologia dos crimes dolosos e 

culposos “para designar realidades que pouco ou nada tenham a ver com dolo e 

negligência”430, à luz da teoria finalista da ação.  

É o caso de Laura Zúñiga Rodríguez, que defende a delimitação entre os 

conceitos de dolo e culpa a partir de um critério objetivo, qual seja, o grau de 

periculosidade objetiva do fato para o bem jurídico tutelado: “a imputação a título de 
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dolo deve ser proveniente do grau de periculosidade objetiva do fato, que é maior no 

dolo que na culpa, não da valoração que o autor tenha realizado dessa situação. 

Assim, o centro do injusto segue sendo o resultado lesivo evitável”431.  

Destarte, se o grau de perigo objetivo da conduta for de grande monta, esta 

será imputada à pessoa jurídica a título de dolo; se a periculosidade objetiva da 

conduta for reduzida, a imputação dar-se-á a título de culpa. 

A utilização deste critério de periculosidade objetiva da conduta, além de não 

apresentar qualquer relação com os conceitos tradicionais de dolo e culpa, cria uma 

zona cinzenta para o intérprete, a quem caberia avaliar e quantificar este grau de 

periculosidade, traçando a fronteira entre os comportamentos dolosos e culposos432.  

Outros doutrinadores, como Mercedes García Arán, entendem que o 

conceito de culpabilidade por defeito de organização, desenvolvido por Tiedemann e 

largamente utilizado para fundamentar uma verdadeira culpabilidade da pessoa 

jurídica, encontraria maiores semelhanças, no âmbito do direito penal coletivo, com 

o conceito tradicional de elemento subjetivo do tipo penal, especialmente os 

conceitos de culpa in eligendo e culpa in vigilando – de caráter normativo - de tal 

sorte que a culpabilidade, enquanto terceiro elemento do crime na teoria finalista da 

ação, poderia ser dispensada nesta nova construção teórica, em razão das 

características próprias das pessoas jurídicas.  

Mercedes García Arán observa que a chamada culpabilidade por defeito de 

organização - desenvolvida no item 2.2 desta dissertação - é considerada por parte 

da doutrina como um “conceito próprio do injusto” (elemento subjetivo do crime), 

pois permitiria imputar à coletividade o fato cometido pela pessoa física, de forma 

semelhante à culpa in eligendo ou in vigilando, mas não autorizaria a construção de 

um sistema de causas de exclusão da culpabilidade, paralelo ao da pessoa física, 

pois a correta organização da empresa não poderia servir para afastar a 

culpabilidade pelo injusto cometido. “Se há defeito de organização, haverá injusto, e 

frente a ele não cabe opor a boa organização como exculpante, porque partimos de 
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que falta a organização exigível, como conceito objetivo que permite imputar os 

fatos”433. 

Para Mercedes Arán, a discussão doutrinária em torno do defeito de 

organização – para fins de considerá-lo como elemento subjetivo do tipo penal ou 

como forma de culpabilidade coletiva - apenas deixa em evidência que as diferenças 

existentes no direito penal tradicional entre essas duas categorias dogmáticas são 

menos nítidas quando se trata de pessoas jurídicas434. 

De acordo com a autora espanhola, a distinção entre injusto e culpabilidade 

se baseia na diferença entre a valoração do fato e as concretas circunstâncias 

pessoais que permitem ou não atribuir o injusto a quem o cometeu. E conclui ser 

muito provável que o novo direito penal das pessoas jurídicas reconheça que o 

conceito de culpabilidade como reprovação pessoal, próprio do direito penal 

individual, não pode ser trasladado – como uma categoria absolutamente 

diferenciada do injusto - para as pessoas jurídicas435.  

Assim, a suposta incapacidade de culpabilidade do ente coletivo, via de 

regra utilizada como argumento para rechaçar a responsabilidade penal coletiva, 

poderia ser utilizada, de acordo com García Arán, em um sentido diametralmente 

oposto, para reafirmar essa responsabilidade no âmbito de um direito penal distinto, 

que prescindiria da culpabilidade – enquanto juízo de valoração das circunstâncias 

concretas e pessoais que permitem atribuir o fato típico e antijurídico a quem o 

cometeu - em razão das características próprias das pessoas jurídicas436.  

Conclui Mercedes García Arán que “em matéria de pessoas jurídicas, lhes é 

exigível uma posição comum e igual frente ao ordenamento jurídico, sem que pareça 

aplicável aos entes coletivos uma concreta valoração de suas circunstâncias 

„pessoais‟ e „individuais‟”437, que são atributos dos seres humanos. 
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Assim é que o conceito de culpabilidade por defeito de organização, no 

entender de García Arán, constitui uma valoração que, no âmbito do direito penal 

individual, encontra maiores semelhanças com o conceito de injusto (com o 

elemento subjetivo do tipo penal), a partir do momento em que se reconhece às 

pessoas jurídicas capacidade de ação, do que com o conceito de culpabilidade 

individual, que seria prescindível para este novo direito penal, paralelo ao direito 

penal tradicional, e que não precisa assumir todos os seus elementos438. 

Para García Arán, o crime, no direito penal das pessoas jurídicas, é um fato 

típico e antijurídico, sendo possível estabelecer os limites teóricos de um suposto 

injusto coletivo, levando-se em consideração as peculiaridades da organização 

complexa e as possibilidades de lesão ao bem jurídico. 

Para a autora espanhola, afastada a culpabilidade, a questão mais 

problemática no processo de construção do injusto da organização consiste em 

adaptar os chamados elementos subjetivos do tipo penal (dolo e culpa) à realidade 

das pessoas jurídicas439.  

Afirma García Arán que a delimitação de um suposto dolo da empresa, a 

princípio, não poderia se desvincular da vontade de concretas pessoas individuais. 

Entretanto, as normas de direito societário que regulam a formação da vontade 

social podem ser utilizadas na identificação de uma espécie de dolo coletivo, como 

realidade independente do dolo individual, enquanto os conceitos de culpa in 

eligendo ou in vigilando se mostram válidos para estabelecer um suposto 

comportamento imprudente da empresa440. 

Roberth Roth, por sua vez, defende que o modelo direto de responsabilidade 

penal dos entes coletivos é perfeitamente aplicável aos delitos culposos, mas, em se 

tratando de crimes dolosos, a imputação direta da infração penal às pessoas 

jurídicas configuraria uma operação de alto risco, e apenas o modelo vicarial seria 

viável441.  
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Sustenta Roth que uma empresa pode violar seus deveres de vigilância e 

ser objeto de um juízo de reprovação social, sendo possível, portanto, utilizar a 

teoria da culpabilidade por defeito de organização para imputar diretamente à 

pessoa jurídica a responsabilidade pela prática de um delito culposo por 

negligência442.  

A reprovação penal, in casu, fundamenta-se na omissão da empresa, por 

não ter tomado a decisão que evitaria a produção do dano ou do perigo de dano, ou 

por não ter estabelecido um dispositivo na sua estrutura organizacional que, em 

tese, poderia ter atuado de forma preventiva443. “O objeto mesmo da reprovação 

pode consistir em não ter estabelecido a organização que permitiria prever o que 

poderia ser previsto”444.  

Diferentemente de Mercedes García Arán, que exige das pessoas jurídicas 

uma posição comum e igual frente ao ordenamento jurídico, Roberth Roth considera 

que a análise da previsibilidade do resultado deverá levar em consideração o 

tamanho e a posição da empresa no mercado, de sorte que a “apreciação „objetiva 

individualizada‟ que se aplica aos indivíduos pode, não obstante, ser adotada no 

âmbito das coletividades”445. 

Tratar-se-ia, portanto, de um juízo concreto de reprovação, que levaria em 

consideração as peculiaridades da empresa, de modo que a negligência pode ser 

imputada à pessoa jurídica diretamente, “sem necessidade de imaginar uma nova 

forma de culpabilidade”446. 

Já os delitos dolosos, no entendimento de Roth, não poderiam ser 

diretamente imputados às pessoas jurídicas, pois seria indispensável o 

reconhecimento da intenção de uma pessoa física, mesmo em se tratando de crimes 

omissivos próprios: “é necessário com efeito estabelecer que o sujeito que não 

atuou conhecia a sua posição de garante e os deveres que se deduzem desta, que 
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se absteve voluntariamente de fazer todo o possível para cumpri-los e que, ao 

menos, previu e aceitou as consequências da sua abstenção”447. 

A empresa responderá a título de dolo, de acordo com Roth, de forma 

reflexa à responsabilidade individual, e quando os crimes forem cometidos pelos 

seus representantes legais e dirigentes, ou por aqueles que, não possuindo tais 

qualidades, dirigem de fato a empresa ou exercem em seu seio um poder de 

decisão independente, devendo existir uma relação funcional entre o comportamento 

delituoso e as atividades desenvolvidas pela pessoa física no âmbito da 

corporação448.  

Roth reconhece, porém, as limitações do sistema vicarial nas hipóteses em 

que a pessoa física responsável pelo ato não pode ser identificada, o que poderia 

gerar a impunidade da empresa. Neste caso, Roth distingue a hipótese em que a 

impossibilidade de identificação do autor da infração é material, daquela em que a 

impossibilidade decorre da carência de organização da pessoa jurídica.  

No primeiro caso, o modelo vicarial poderia ser aplicado através do 

complemento sugerido por Ehrhardt, segundo o qual o juiz deve reconhecer que o 

ato intencional gerador do perigo ou do dano só poderia ser executado por um dos 

agentes com poder decisório no âmbito da empresa. Na segunda hipótese, aplicar-

se-ia o modelo direto, e a empresa seria responsabilizada a título de culpa por 

negligência449.  

Entendo, contudo, que este “complemento” do sistema vicarial, sugerido por 

Ehrhardt e adotado por Roth, merece as mesmas críticas já feitas à proposta similar 

defendida por Fausto de Sanctis, no sentido de não ser viável, do ponto de vista da 

técnica penal, estabelecer critérios distintos de imputação penal à pessoa jurídica, a 

depender do caso concreto, presumindo-se o dolo da pessoa física responsável pelo 

ato, quando não for possível a sua identificação, e atribuindo este dolo presumido de 

forma reflexa à pessoa jurídica. Busca-se, com esta solução tertium genus, oferecer 

respostas à problemática político-criminal gerada pela subordinação da 
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responsabilidade penal coletiva à responsabilidade individual, sem enfrentar as 

questões dogmáticas decorrentes da construção de um verdadeiro sistema penal 

coletivo.  

Considero, porém, acertado o posicionamento de Roth, no que diz respeito à 

possibilidade de se utilizar a teoria da culpabilidade por defeito de organização, para 

fins de imputar diretamente à pessoa jurídica a prática de um delito culposo, 

entendendo, na esteira dos ensinamentos de Mercedes García Arán, que o conceito 

desenvolvido por Tiedemann se aproxima dos conceitos tradicionais de culpa in 

eligendo e culpa in vigilando.  

Enquanto na responsabilidade individual, o crime culposo importa na 

“inobservância de um dever de cuidado que acarreta como consequência um defeito 

na escolha dos meios eleitos para a consecução da finalidade do agente”450, no 

âmbito da responsabilidade penal coletiva, o crime culposo se caracteriza pelo 

descumprimento de deveres de prevenção e de controle dos riscos próprios da 

atividade empresarial, que resulte em uma deficiência organizacional, imputável ao 

ente coletivo.  

Nesta senda, o fato típico será imputado à própria empresa, a título de culpa, 

quando esta deixar de adotar as medidas necessárias e idôneas para evitar a ofensa 

a bens penalmente protegidos, seja a nível vertical (organização da empresa frente 

aos riscos), seja a nível horizontal (delegação de competências)451, ficando 

comprovado que as medidas organizativas necessárias poderiam ter evitado a 

concretização do resultado lesivo452.  

Entende-se que as empresas, sendo destinatárias de normas de conduta, 

devem adotar medidas de vigilância e controle oportunas, para evitar a prática de 

delitos pelos seus membros. 

A pessoa jurídica é assim colocada em uma “posição geral de garante de 

organização e supervisão da actividade empresarial”453, e não obstante o conceito 

de culpa organizacional esteja vinculado à violação do dever de vigilância (ou 
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fiscalização) por parte do(s) órgão(s) dirigente(s) da empresa, entendo não ser 

necessária a sua identificação e prévia individualização da responsabilidade penal, 

para fins de imputação da responsabilidade coletiva, eis que “a organização correta 

da pessoa jurídica é dever dela mesma, não unicamente das pessoas físicas, [...]. 

Daí o conceito de culpa própria da pessoa jurídica”454. 

Assim é que o descumprimento do dever de organização e vigilância por 

parte do dirigente da empresa pode configurar também um defeito de organização, 

quando este, por exemplo, deixa de assegurar o cumprimento dos deveres 

empresarias que ele próprio não tem condições de realizar, mediante a contratação 

de pessoa idônea e confiável, ou quando deixa de regulamentar as atribuições 

funcionais de forma clara, gerando risco de violação de tais deveres, pois ou 

nenhum dos funcionários assume a atribuição para si, ou aquele que o faz não tem 

idoneidade para isso455.  

O verdadeiro fundamento material da responsabilidade penal da pessoa 

jurídica não estaria, portanto, na infração da pessoa física, mas na inobservância por 

parte da empresa do dever de tomar as providências necessárias para que a 

conduta individual tenha conformidade com a norma (a chamada culpa prévia)456. 

A propugnada autonomia entre as responsabilidades individual e coletiva 

também conduz à conclusão de que a prática de um fato típico por órgãos dirigentes 

da empresa e/ou funcionários subalternos não implica necessariamente na 

responsabilidade coletiva, desde que comprovada a organização correta da pessoa 

jurídica, restando afastada, neste caso, a tipicidade do comportamento coletivo, ante 

a ausência de culpa. 

Discordo, portanto, de Fernando Torrão, quando afirma que a ausência de 

deficiência organizacional constitui uma causa de exclusão da culpabilidade da 

pessoa jurídica457, pois nesta hipótese ausente estará o chamado “elemento 

                                                           
454

 “la organización correcta de la persona jurídica es el deber de ella misma, no unicamente de las personas 
físicas, como lo pretende Schünemann. De ahí el concepto de culpa propia de la persona jurídica”  (TIEDEMANN, 
Klaus. Responsabilidad penal de personas jurídicas y empresas en derecho comparado. Revista Brasileira de 
Ciências Criminais. São Paulo, a. 3, n. 11, p.21-35, jul./set. 1995, p.31). 
455

 ______. Derecho penal económico: introducción y parte general. Lima: Editora Jurídica Grijley, 2009, p. 237. 
456

SIEBER, Ulrich. Programas de “compliance” en el derecho penal de la empresa. In: URQUIZO OLAECHEA, José; 
ABANTO VÁSQUEZ, Manuel; SALAZAR SÁNCHEZ, Nelson (Coords.). Dogmática penal de derecho penal 
económico: homenaje a Klaus Tiedemann, 1. ed., Lima: Universidad de San Martín de Porres - Fondo Editorial, 
2011, p. 225. 
457

 TORRÃO, Fernando. Societas delinquere potest?: da responsabilidade individual e coletiva nos crimes de 
empresa. Coimbra: Edições Almedina, 2010, p. 401. Registre-se que Torrão se utiliza do conceito de 
culpabilidade por defeito de organização para tratar de uma das modalidades de culpabilidade própria da 



140 

subjetivo do tipo penal”, para utilizar conceito já existente na dogmática penal 

tradicional. 

Suponha-se, assim, que a empresa adote todas as medidas de segurança 

necessárias à prevenção do dano ambiental, inclusive no que tange à capacitação e 

definição de competências entre os seus funcionários, mas o resultado vem a 

ocorrer por culpa exclusiva do seu empregado, que, por negligência, deixou de 

acionar o sistema devidamente instalado pela empresa para redução dos riscos 

ambientais.  

Nesta hipótese, a responsabilidade pelo crime ambiental recairá 

exclusivamente sobre o empregado, que, agindo de forma culposa, deu causa ao 

resultado penalmente relevante, não havendo de se falar em responsabilidade penal 

da pessoa jurídica.    

Entretanto, a pessoa jurídica poderá ser acionada no âmbito civil, para que 

promova o ressarcimento do dano ambiental, eis que, nesta seara, vigora o princípio 

da responsabilidade objetiva pelo risco integral da atividade458 

Outrossim, uma vez comprovado que o crime se deveu a outras 

circunstâncias que não à deficiência organizacional da empresa, exclui-se a relação 

de causalidade entre o comportamento imputável à pessoa jurídica e o resultado, 

afastando-se, por conseguinte, a própria tipicidade da conduta, e não a culpabilidade 

da pessoa jurídica, como defende Fernando Torrão459.  

Observe-se que o crime culposo exige a previsibilidade objetiva do resultado 

lesivo para a sua configuração, de tal sorte que, na ausência de conhecimento 

científico acerca das consequências da conduta para o meio ambiente, não se 

poderia falar em ilícito penal coletivo, sob pena de se caracterizar verdadeira 

responsabilidade objetiva.  
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Na tentativa de dar “algum conteúdo interpretativo a essa (genérica) 

posição de garante (vertida em dever geral de diligência devida)”460, Fernando 

Torrão elenca, “como meras hipóteses de trabalho”, cinco deveres bases aptos a 

evitar a deficiência organizacional e, por conseguinte, a prática de crimes em 

decorrência desta deficiência: 1) estabelecer um organograma funcional que permita 

o desempenho das atividades da empresa sem riscos significativos da ocorrência de 

crimes (por exemplo, contratar funcionários em quantidade suficiente, com 

qualificação e competência técnica necessárias para o desempenho da função e 

supervisionar atividades que oferecem maiores riscos ao bem juridicamente 

tutelado); 2) elaborar um regulamento interno referente à adoção de 

comportamentos que evitem a prática de crimes que se revelem previsíveis em 

conexão com as atividades desenvolvidas pela empresa; 3) comunicar de forma 

eficaz aos funcionários o conteúdo das normas deste regulamento interno; 4) criar 

mecanismos de supervisão, fiscalização e controle para fazer cumprir as normas 

regulamentares, e 5) tornar efetiva a supervisão, fiscalização e controle dos 

superiores hierárquicos sobre os seus subordinados, bem como em relação aos 

seus pares, quando se tratar de órgão dirigente da empresa461.  

Com relação aos delitos dolosos, entendo, com base nos ensinamentos de 

Mercedes García Arán462, que a configuração de um dolo da pessoa jurídica, a 

princípio, não pode se desvincular da vontade dos órgãos dirigentes da empresa, 

que constituem, na linguagem da teoria dos órgãos, o “cérebro” da corporação, 

sendo responsáveis pela definição de políticas estratégicas no âmbito da atividade 

empresarial.  

Entretanto, considero possível a construção de um sistema autônomo de 

responsabilidade penal do ente coletivo, também no âmbito dos crimes dolosos, a 

partir da conformação do conceito tradicional de dolo às características peculiares 

da pessoa jurídica, o que implica em reconhecê-lo como “vontade social”, que 

orienta a política empresarial. Nesse sentido, as normas de direito societário, que 

regulam a formação da vontade social, podem ser utilizadas na identificação desta 
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espécie de dolo coletivo, enquanto realidade independente do dolo individual, como 

bem observa García Arán463.   

É certo, porém, que um conceito restritivo de dolo coletivo, circunscrito a 

uma vontade social formada de acordo com as normas de direito societário, padece 

de certa inoperância político-criminal, pois somente seria imputável à pessoa 

coletiva a vontade típica decorrente de deliberações tomadas nos seus órgãos 

formais, quando é de trivial sabença que a criminalidade de empresa se decide e se 

executa à margem desses órgãos464.    

É de se reconhecer, portanto, que a vontade social, configuradora do dolo 

coletivo da empresa, pode se formar à margem dos seus órgãos deliberativos 

formais (assembléia geral ou conselho de administração, por exemplo) e se 

manifestar através de uma política empresarial violadora de normas extrapenais 

que visam à proteção direta e imediata de bens juridicamente tutelados, o que 

autoriza a imputação do fato ao ente coletivo (ao menos) a título de dolo eventual. 

Assim, quando uma empresa deixa de cumprir deveres jurídicos 

extrapenais de controle de riscos diretos e imediatos a bens jurídicos penalmente 

tutelados, sendo este descumprimento reflexo de uma verdadeira política 

administrativa da empresa (e não um ato isolado de um dos seus membros, 

passível de caracterizar um defeito de organização), deve-se ter como caracterizado 

o dolo coletivo, pois a corporação, no mínimo, assumiu o risco de produzir o 

resultado lesivo para o bem jurídico.  

É o caso, por exemplo, de uma indústria de produtos químicos cujos 

funcionários subalternos, sem qualquer poder de decisão, despejam os efluentes 

líquidos da produção industrial diretamente no leito de um rio, seguindo as 

orientações de funcionários intermediários, e com (no mínimo) a aceitação (tácita ou 

expressa) dos órgãos dirigentes da empresa, implicando o comportamento coletivo 

no descumprimento de norma extrapenal que obriga a corporação a realizar o 

tratamento adequado dos seus efluentes líquidos, objetivando proteger, de forma 

direta e imediata, o meio ambiente. Deve-se reconhecer, na hipótese, o dolo 
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coletivo da pessoa jurídica, evidenciado pela sua política administrativa empresarial, 

ainda que esta vontade criminosa tenha sido formada à margem dos seus órgãos 

formais de deliberação. 

Parte-se do pressuposto de que a conduta criminosa só poderia ser 

realizada com a anuência do “cérebro” da empresa, uma vez que envolve, 

necessariamente, o descumprimento de uma norma extrapenal de controle de riscos 

diretos e imediatos para o bem juridicamente protegido.  

Entendo, destarte, que a pessoa jurídica só poderá responder, a título de 

dolo, por uma conduta praticada pelo seu subordinado, sem qualquer poder 

decisório, quando comprovado que este agiu obedecendo à política administrativa 

empresarial, que é definida pelos órgãos dirigentes da pessoa jurídica, cujos 

comportamentos individuais, nesse contexto, se aproximam das figuras da 

instigação e da indução, ou até mesmo da autoria intelectual, ainda que, no caso 

concreto, não seja possível responsabilizá-los individualmente pela prática 

delitiva465, “em razão da diluição das culpas individuais (que levaram à prática de 

um tipo de ilícito colectivo, mas que com ele não se ligam dentro dos limites da 

dogmática penal individual) na sinergia do contexto organizacional”466. 

Outrossim, considero que não se pode falar de um direito penal das pessoas 

jurídicas que tenha “algo” de direito penal (nas palavras de Mercedes García 

Arán467) e que prescinda de um juízo concreto de reprovação do sujeito penal, razão 

pela qual discordo da referida autora espanhola quando afirma ser prescindível, no 

âmbito da responsabilidade coletiva autônoma, o conceito tradicional de 
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culpabilidade, por ser exigível às empresas uma posição igual e comum frente ao 

ordenamento jurídico468.  

No mesmo sentido, Hans Joachim Hirsch, para quem “a imposição de 

sanções punitivas sem culpabilidade constituiria em definitivo, materialmente, um 

corpo estranho no direito penal. Este ficaria desnaturalizado, convertendo-se, nesta 

medida, em um mero direito de responsabilidade”469. 

Nesta senda, e com apoio nos ensinamentos de Tiedemann, entendo que 

uma culpabilidade própria da empresa já se encontra plenamente reconhecida no 

meio social, e “esta culpabilidade não está completamente isenta de uma marca 

ética ou moral, mesmo quando a coloração moral assume um conteúdo 

particularmente diverso”470.  

Hirsch também reconhece a existência de uma culpabilidade da corporação 

na realidade social471, e sustenta que esta culpabilidade, de nenhum modo, constitui 

algo eticamente indiferente472. O autor alemão chega a afirmar a possibilidade de se 

aplicar parâmetros éticos e morais ao conceito de culpabilidade da pessoa jurídica, 

vez que esta, assim como a pessoa física, é dotada de honra473, existindo paralelos 

entre a culpabilidade individual e a coletiva também no tocante à liberdade de 

autodeterminação 474. 
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Assim é que a culpabilidade da pessoa jurídica não estaria atrelada ao livre 

arbítrio - inerente ao conceito de culpabilidade individual na teoria finalista da ação - 

mas à liberdade de se autoadministrar, ou seja, de adotar mecanismos para 

garantir o desenvolvimento ordenado das atividades da empresa475.  

Tiedemann observa uma tendência no direito comunitário europeu no 

sentido de se reconhecer uma culpabilidade própria da empresa, a partir de uma 

análise comparativa do seu comportamento com o de outras corporações do mesmo 

tamanho e em situação similar, a fim de aferir a possibilidade da adoção de 

conduta diversa. “Isto corresponde às doutrinas penais que embasam o conceito 

da culpa [culpabilidade] na comparação com o cumprimento de deveres por pessoas 

qualificáveis como razoáveis”476. 

Roberth Roth, por sua vez, sustenta que a “apreciação objetiva 

individualizada” que se aplica aos indivíduos pode ser adotada no âmbito da 

responsabilidade penal coletiva477. Afirma o autor suíço que o juízo concreto de 

reprovação da culpabilidade deverá levar em consideração as peculiaridades da 

empresa, o seu tamanho e posição no mercado, posto que “a empresa média não 

existe, como tampouco o indivíduo médio, e a responsabilidade da Nestlé não 

poderá ser estabelecida da mesma maneira que a do pequeno estabelecimento 

industrial da Vallé de Joux”478.  

Apoiada nos ensinamentos de Roth, considero possível a construção 

dogmática de um conceito de culpabilidade própria do ente coletivo, dotado de uma 

dimensão eminentemente social479 (ainda que não totalmente despido de conteúdo 

                                                                                                                                                                                     
corporação, o que restaria evidenciado, por exemplo, pela ocorrência de falhas na seleção e controle dos 
órgãos ou outras faltas organizativas, bem como por uma política de negócios criminógena (HIRSCH, Hans 
Joachim. La cuestión de la responsabilidad penal de las asociaciones de personas. Anuario de Derecho Penal y 
Ciencias Penales, Madrid, v. 46, n. 3, p. 1099-1124, set./dez. 1993, p. 1122/1124).  
475

 GARCÍA ARÁN, Mercedes. Algunas consideraciones sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
In: MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos (Dir.). I Congreso hispano-italiano de derecho penal económico. Coruña: 
Universidad de Coruña, 1998. p. 45-56. (Colección: cursos, congresos e simposios), p. 53. 
476

 “Esto se corresponde con doctrinas penales que basan el concepto de la culpa en la comparación con el 
cumplimiento de deberes por personas calificables como ‘razonables’” (TIEDEMANN, Klaus. Lecciones de 
derecho penal económico: comunitário, español, alemán. Barcelona: PPU, 1993. p. 233). 
477

 ROTH, Robert. Responsabilidad penal de la empresa: modelos de reflexión. In: HURTADO POZO, José; DEL 
ROSAL BLASCO, Bernardo; SIMONS VALLEJO, Rafael (Coords.). La responsabilidad criminal de las personas 
jurídicas: una perspectiva comparada. Valencia: Tirant lo Blanch, 2001, p. 196. Ressalte-se que essa construção 
de Roth se refere aos delitos culposos praticados pela pessoa jurídica, e que admitem, na visão do autor, um 
sistema direto de imputação penal coletiva. 
478

 Idem, ibidem, p. 196. 
479

 Roberth Roth observa que a primeira etapa de laicização do direito penal objetivou a sua separação do 
domínio religioso, no Século das Luzes, enquanto a segunda etapa de laicização conduziu à distinção entre 



146 

ético), e que pressuponha uma apreciação individualizada da empresa infratora, a 

fim de aferir a exigibilidade da adoção de conduta diversa.  

Outrossim, nos casos de transformação, fusão, absorção ou divisão de uma 

pessoa jurídica, entendo que a responsabilidade penal só se transfere para a(s) 

entidade(s) em que se transforme a empresa infratora, quando restar demonstrado 

que se trata de uma operação fraudulenta, ou ainda uma dissolução encoberta ou 

meramente aparente, destinada a burlar a aplicação da lei penal480, sob pena de 

ofensa ao princípio da personalidade das penas481.  

Registre-se que esta dissertação não pretende apresentar uma teoria 

completa (e acabada) de um novo direito penal aplicável às pessoas jurídicas, mas 

apenas lançar algumas reflexões dogmáticas que permitam avançar na construção 

de um sistema autônomo de responsabilidade coletiva, atendendo a razões de 

política criminal, e no contexto de uma dogmática penal que reconheça o 

fundamento da sua própria legitimidade na sua capacidade de resolver os problemas 

que lhe são apresentados. 

De ver-se, portanto, que o grande desafio deste novo direito penal é 

estabelecer critérios de imputação de responsabilidade penal ao ente coletivo, 
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determinando como se expressa a vontade criminal da pessoa coletiva, que pode 

ser dolosa ou culposa, evitando que a empresa venha a responder por atos 

singulares que não sejam a expressão de sua deficiência organizacional ou de sua 

política administrativa criminógena.  

As considerações feitas acima nos conduzem à conclusão de que é preciso 

avançar na interpretação do parágrafo único do artigo 3º, da lei 9.605/98, admitindo-

se a imputação direta de responsabilidade penal à pessoa jurídica pela prática de 

crimes ambientais, com base nos critérios de imputação acima mencionados, e 

independentemente da responsabilização simultânea da pessoa física que age (ou 

se omite) no interesse ou em benefício da pessoa jurídica. Desta feita, uma vez 

comprovado o dolo ou a culpa da organização, bem como a sua culpabilidade, 

impõe-se a condenação da pessoa jurídica pela prática do crime ambiental, 

independente do resultado do julgamento da pessoa física, que levará em 

consideração os pressupostos clássicos de imputação jurídico-penal, com seus 

tradicionais limites subjetivos e garantistas.  
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CONCLUSÃO 

 

 

A análise da evolução histórica do instituto da responsabilidade penal da 

pessoa jurídica demonstra, de forma inequívoca, a sua estreita ligação com as 

questões de política criminal, não causando estranheza o ressurgimento, no século 

XX, da discussão em torno da capacidade criminal dos entes coletivos, diante do 

aumento do poder econômico e político das grandes corporações e do crescente 

número de infrações penais cometidas no exercício de atividades empresariais, 

principalmente no âmbito dos crimes econômicos e ambientais, o que se 

convencionou chamar de criminalidade de empresa. 

Com efeito, as formas tradicionais de imputação penal, fulcradas na 

culpabilidade individual, têm-se mostrado ineficazes na repressão e prevenção desta 

nova forma de criminalidade, em que o poder de decisão, a atividade de execução e 

a posse da informação se encontram fragmentados, por força da divisão de tarefas 

que caracteriza o sistema produtivo, sendo certo que muitas vezes a complexa 

estrutura organizacional da empresa dificulta sobremaneira a individualização da 

responsabilidade penal.  

Surge, assim, no direito comparado, uma forte tendência no sentido de se 

admitir uma verdadeira responsabilidade penal da pessoa jurídica pelos delitos 

praticados em seu nome e por sua conta, com o objetivo de atender às demandas 

de prevenção da criminalidade de empresa. 

A Constituição Federal de 1988, seguindo a tendência mundial, previu a 

possibilidade de criminalização do ente coletivo pela prática de delitos ambientais 

(artigo 225, §3º), tendo o legislador ordinário regulamentado a matéria no artigo 3º, 

da lei 9.605/98. 

Não obstante reconheça a clara opção política do legislador constituinte, 

admitindo a capacidade criminal da pessoa jurídica, o Superior Tribunal de Justiça - 

a quem compete, em última instância, interpretar a legislação federal - tem 

entendido, de forma equivocada, que o artigo 3º, parágrafo único, da lei 9.605/98, 

consagrou, no direito brasileiro, o modelo de imputação indireta de responsabilidade 

penal coletiva, de tal sorte que a pessoa jurídica só poderá ser punida criminalmente 

quando houver a imputação simultânea do fato delituoso à pessoa física que atuou 

no interesse ou benefício da corporação.  



149 

Com base na teoria da dupla imputação desenvolvida por David Baigún, o 

Superior Tribunal de Justiça tem dado uma interpretação restritiva ao parágrafo 

único, do artigo 3º, da Lei de Crimes Ambientais (“a responsabilidade das pessoas 

jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do 

mesmo fato”), entendendo que a pessoa jurídica, por si mesma, não comete o ato 

criminoso, fazendo-o através de uma pessoa física, que age com elemento subjetivo 

próprio. Retira-se, assim, a autonomia da imputação penal coletiva, que passa a ser 

um mero reflexo da responsabilidade individual.    

O modelo de responsabilidade penal indireta se ressente dos mesmos 

problemas decorrentes da aplicação do direito penal tradicional no âmbito da 

criminalidade de empresa, pois na medida em que não for possível individualizar as 

condutas ilícitas e identificar os seus executores, restará excluída a responsabilidade 

penal coletiva, ainda que o fato gerador do dano ou do perigo de dano ao bem 

jurídico seja produto de um conjunto de procedimentos imputáveis à empresa, 

enquanto ator social. 

Além de limitar em demasia a responsabilidade penal coletiva, 

condicionando-a à prévia identificação da pessoa física que agiu com dolo ou culpa 

para a prática do crime, o sistema de imputação indireta adotado pelo Superior 

Tribunal de Justiça transforma a responsabilidade da pessoa jurídica em uma 

verdadeira responsabilidade pelo fato do outro, quando na verdade a 

responsabilidade é originária da empresa, que tem agir e vontade próprios, o que 

implica em flagrante ofensa aos princípios da culpabilidade e da personalidade das 

penas.   

Convém registrar que o legislador ordinário de 1998 não adotou de forma 

expressa o modelo indireto de responsabilidade penal da pessoa jurídica, cabendo 

ao intérprete estabelecer os critérios de imputação da responsabilidade coletiva, a 

partir de uma análise sistemática dos dispositivos constitucionais e legais que regem 

a matéria. 

Com efeito, a dogmática jurídico-penal pode desenvolver os mecanismos de 

imputação de responsabilidade que não tenham sido suficientemente trabalhados 

pelo legislador, desde que haja uma mínima regulação no direito positivo, como 

acontece na legislação brasileira.  

Nesta senda, entendo que os conceitos e princípios do direito penal clássico 

devem ser revistos e adaptados às peculiaridades da pessoa jurídica, admitindo-se a 
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sua responsabilidade penal de forma autônoma, independente da responsabilidade 

das pessoas físicas que concorreram para a prática do ilícito.  

Ao propor um modelo de autorresponsabilidade penal empresarial baseado 

no sistema do fato de referência, defendo que a conduta da pessoa física só deve 

ser levada em consideração, para fins de criminalização da pessoa jurídica, na 

medida em que configure uma expressão da coletividade, devendo-se estabelecer 

os critérios normativos que permitem imputar tal conduta diretamente à pessoa 

jurídica, como comportamento próprio da empresa, e não como fato de terceiro.  

É preciso, portanto, estabelecer uma relação penalmente relevante entre o 

fato delituoso e a pessoa jurídica, para fundamentar a imposição de uma pena à 

corporação, donde se conclui que a problemática da responsabilidade penal da 

pessoa jurídica passa necessariamente pela questão da imputação. 

Partindo dos ensinamentos de Hans Joachim Hirsch, considero que a 

empresa, pela sua própria estrutura corporativa, só pode atuar externamente através 

dos seus órgãos ou representantes, cujas condutas podem ser imputadas à pessoa 

jurídica, como ações próprias, desde que haja uma conexão entre a ação individual 

e a função desempenhada pela pessoa física que (também) a praticou. 

No plano meramente objetivo do tipo penal, entendo que não se deve 

restringir o círculo de pessoas cujos comportamentos podem ser imputados ao ente 

coletivo - admitindo como condutas próprias da corporação apenas as realizadas 

pelos seus órgãos dirigentes - excluindo os funcionários que se submetem à 

autoridade dos órgãos superiores da empresa e, na prática, realizam as ações ou 

omissões não permitidas. 

Outrossim, e com apoio em Mercedes García Arán e Roberth Roth, 

considero que a teoria da culpabilidade por defeito de organização - desenvolvida 

por Klaus Tiedemann e comumente utilizada para fundamentar uma verdadeira 

culpabilidade da pessoa jurídica - encontra maiores semelhanças, no âmbito da 

responsabilidade coletiva, com os conceitos tradicionais de culpa in eligendo e culpa 

in vigilando, ou seja, com o elemento subjetivo do tipo penal.  

A culpa coletiva se caracteriza pelo descumprimento de deveres de 

prevenção e de controle dos riscos próprios da atividade empresarial, que resulta em 

uma deficiência organizacional, imputável ao ente coletivo. Destarte, uma vez 

comprovada a correta organização empresarial, ou excluída a relação de 
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causalidade entre o comportamento imputável à pessoa jurídica e o resultado, tem-

se por afastada a própria tipicidade da conduta coletiva. 

Considero também possível a aplicação de mecanismos diretos de 

imputação penal coletiva no âmbito dos crimes dolosos, entendendo que a 

construção de um conceito de dolo coletivo não pode se desvincular da vontade dos 

órgãos dirigentes da pessoa jurídica, responsáveis por definir as políticas 

estratégicas e administrativas da empresa.  

Este conceito de dolo, contudo, deve se adaptar às características 

peculiares da corporação, o que implica em reconhecê-lo como “vontade social”, que 

orienta a política empresarial, podendo-se utilizar as normas de direito societário na 

identificação da vontade coletiva.  

Deve-se reconhecer, porém, que a vontade social, configuradora do dolo 

coletivo da empresa, pode se formar fora das instâncias societárias formais e se 

manifestar através de uma política empresarial violadora de normas extrapenais que 

visam à proteção direta e imediata de bens juridicamente tutelados, o que autoriza a 

imputação do fato ao ente coletivo (ao menos) a título de dolo eventual. 

Ademais, considero que um autêntico direito penal coletivo não pode 

prescindir de um juízo concreto de valoração do sujeito ativo do crime 

(culpabilidade), que leve em consideração as peculiaridades, o tamanho da empresa 

e a sua posição no mercado, a fim de averiguar a possibilidade de conduta diversa.  

No modelo de autorresponsabilidade penal da pessoa jurídica que ora se 

apresenta, a culpabilidade, enquanto elemento do crime, consiste em um juízo de 

reprovação dotado de uma dimensão eminentemente social (ainda que não 

totalmente despido de um conteúdo ético), que pressupõe uma apreciação 

individualizada da empresa infratora e encontra seu fundamento na sua liberdade de 

se auto-organizar, ou seja, de adotar mecanismos para garantir o desenvolvimento 

ordenado das suas atividades.  

Concluo, portanto, que o parágrafo único, do artigo 3º, da Lei de Crimes 

Ambientais, apenas evidencia a possibilidade de cumulação das responsabilidades 

da pessoa física e da pessoa jurídica, de modo que os crimes ambientais praticados 

no âmbito da atividade empresarial são de concurso eventual de agentes, pois nem 

sempre os atos ou omissões da coletividade podem ser individualmente imputados 

aos seus membros, ressaltando-se a autonomia de vontade e de ação da pessoa 
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jurídica e a necessidade de comprovação de que a pessoa física executora do ato 

agiu com dolo ou culpa.  

Admitida a necessidade de construção dogmática de um sistema de 

imputação penal autônoma do sujeito coletivo, torna-se possível o ajuizamento da 

ação penal apenas contra a pessoa jurídica, quando não evidenciado dolo ou culpa 

da pessoa física ou, ainda, quando os coautores e/ou partícipes pessoas físicas não 

forem identificados, em razão da complexidade do processo decisório na 

organização social, e desde que comprovado o elemento subjetivo da empresa - 

consubstanciado em uma política administrativa criminógena (dolo) ou em um 

defeito de organização (culpa) – e a sua culpabilidade. 

A criminalidade de empresa, que muitas vezes provoca danos irreversíveis 

aos bens jurídicos coletivos mais relevantes, deve ser atacada com o instrumento 

mais contundente do ordenamento jurídico, que é o direito penal. A decisão política 

acerca da necessidade de criminalização dos entes coletivos não pode ser 

inviabilizada pela alegada impossibilidade dogmática de se sancionar penalmente as 

pessoas jurídicas, devendo-se levar em consideração a importância dos bens 

jurídicos que estão em jogo e a sua dignidade penal.  

Desta feita, para que o direito penal continue sendo o instrumento mais 

importante de proteção dos bens jurídicos, sem perder de vista o seu viés garantista, 

faz-se necessário repensar os mecanismos de imputação penal coletiva, permitindo-

se que a responsabilidade seja imputada diretamente ao ente coletivo, desde que a 

infração seja cometida por órgãos da empresa (ainda que não individualizados), 

agindo no interesse ou em benefício da entidade, e que se comprove o dolo ou a 

culpa da corporação, residindo a sua culpabilidade na sua liberdade de se auto-

organizar. 

Frise-se que a adoção deste “novo” direito penal, com mecanismos de 

imputação direta de responsabilidade penal às pessoas jurídicas, não significa um 

retrocesso para o direito penal tradicional.  

Pelo contrário, o reconhecimento da necessidade de se criar mecanismos de 

imputação direta de responsabilidade penal à pessoa jurídica, independente da 

responsabilidade penal individual, afasta o risco iminente de se flexibilizar 

excessivamente as categorias dogmáticas tradicionais, através de conceitos como o 

da posição de garante e da autoria mediata por domínio da organização, para 

responsabilizar as pessoas físicas ligadas à empresa, a fim de impedir que a pessoa 
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jurídica (que atuou no plano social e jurídico, produzindo o resultado típico) escape à 

ação penal.  

Essa flexibilização desmedida dos pressupostos de imputação de 

responsabilidade individual, como forma de preencher o vazio político criminal 

deixado pela não criminalização dos entes coletivos, representa, no nosso 

entendimento, uma violação muito maior aos princípios mais caros da dogmática 

penal tradicional – como o princípio da culpabilidade – do que a admissão de uma 

responsabilidade penal direta da pessoa jurídica.  

A tentativa de preservar os princípios dogmáticos do direito penal tradicional 

(capacidade de ação, culpabilidade e pena), admitindo a responsabilidade penal da 

pessoa jurídica apenas de forma subsidiária à responsabilidade da pessoa física, na 

prática, pode se converter em uma ruptura destes mesmos princípios, conduzindo a 

uma responsabilidade penal puramente objetiva das pessoas físicas que atuam em 

nome e por conta da pessoa jurídica, tão somente para permitir que a pessoa 

jurídica seja punida criminalmente.  

Por outro lado, a otimização do direito penal tradicional, não torna 

desnecessária a construção de um direito penal das pessoas jurídicas, 

especialmente nos casos em que o comportamento individual se insere em um 

contexto de atitude criminal coletiva, o que enfraqueceria o efeito preventivo da 

sanção penal individual. 

Conclui-se, assim, que as duas responsabilidades penais, a da pessoa física 

e a da pessoa jurídica, completam-se e reforçam-se mutuamente, reprovando-se o 

modelo unilateral que consagra unicamente a responsabilidade penal da empresa, 

sem prever a das pessoas naturais que estão na origem do crime. 

É necessário buscar uma fundamentação teórica para estruturar um sistema 

de responsabilidade autônoma da pessoa jurídica que seja não apenas eficaz no 

combate à criminalidade dos sujeitos coletivos, mas que também possa ser 

considerado legítimo à luz do sistema de garantias do direito penal moderno, 

devendo-se ter em mente, no entanto, que não se pode pretender aplicar às 

pessoas jurídicas garantias idênticas às das pessoas físicas, por se tratarem de 

realidades distintas. 

O novo direito penal da pessoa jurídica se encontra, portanto, ao lado do 

direito penal tradicional das pessoas físicas, sem nenhuma razão para substituí-lo, 

rejeitando-se as tentativas de flexibilização excessiva dos pressupostos de 
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imputação penal às pessoas físicas (calcados na culpabilidade individual), a pretexto 

de se atribuir maior eficácia à tutela penal. 
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