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RESUMO 

 
MENDES, Élio Braz. Responsabilidade penal da pessoa jurídica: um estudo sobre o 
instituto da culpabilidade. 2008. 121 f. Dissertação de Mestrado – Centro de Ciências 
Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco. 
 
 

A Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica é tema relevante para o Direito 

Penal e apresenta um desafio para a Dogmática Penal. O Direito Penal liberal moderno 

não concebe a pessoa jurídica como autor de um crime. Somente quem possui 

consciência e tem o livre arbítrio é capaz de ter conhecimento da ilicitude da conduta, e 

assim pode ser considerado autor de um delito. Foi em decorrência lógica do ideário 

liberal do século XVIII, com o Positivismo de origem naturalista causal, que ocorreu a 

mudança de paradigma da responsabilidade penal objetiva, até então dominante, para a 

responsabilidade penal subjetiva de natureza ontológica. Neste contexto histórico, as 

pessoas coletivas, que na Idade Média eram responsáveis criminalmente, perderam a sua 

importância econômica, social e política. A teoria psicológica da culpabilidade enfrentou 

a concepção da responsabilidade objetiva com a nova conceituação da ação de natureza 

causal psicológica, depois reformulada pela teoria normativista. Com as teorias 

causalista e finalista da ação, a influencia neo-kantiana e o conceito social de ação, surge 

a Dogmática Penal atual. A partir da 1ª grande guerra mundial, as empresas passaram a 

ter forte atuação econômica com intervenção estatal. Em conseqüência, o Direito Penal 

Econômico começou a se preocupar com a criminalidade empresarial. Esta dissertação 

pretende um concerto da Dogmática Penal com as novas concepções teóricas da 

culpabilidade, da ação e do delito, para conceber a Responsabilidade Penal da Pessoa 

Jurídica.                                                         
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ABSTRACT 

 
 
 

MENDES, Élio Braz. Corporate Criminal Liability: a study on the culpability institute. 
2008. 121 f. Master Dissertation - Centro de Ciências Jurídicas/ Faculdade de Direito do 
Recife Universidade Federal de Pernambuco. 
 

 
 

The Corporate Criminal Liability is a relevant theme for the criminal Law and it 

presents a challenge for the Criminal dogma. The Modern Liberal Criminal Law does 

not conceive the corporate as criminals.  Only the ones who have conscience and free 

will are able to perceive the illegality of an act, and therefore, might be considered the 

perpetrator of a crime. Due to the logical XVIII Century liberal ideology, through the 

Positivism, the objective criminal liability paradigm- then accepted- changed to the 

ontological subjective one. Within this historical context, the corporate, that during the 

Middle Age was criminally liable, lost its economical, social and political influence. The 

Culpability Psychological Theory has faced the Objective Liability Conception with the 

new approach of the psychological causal conception, subsequently reshaped by the 

Normative Theory. From the Action Causal- Finalist Theories, the Neo-Kantian 

influence, and the social action conception, the present criminal dogma has emerged. 

From World War I, the corporate began to have strong economical activities with the 

State intervention. Hence, the Economical Criminal Law started to study the corporate 

criminality. This work intends to align the Criminal Dogma with the new Culpability, 

Action and Crime conceptions, to conceive the Corporate Criminal Liability. 

 
 

Key Words: Corporate Criminal Liability – Culpability - Economical criminal Law. 
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INTRODUÇÃO. 

 

 

A Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica é tema relevante para o Direito 

Penal, e apresenta uma problematização para a Dogmática Penal Moderna1. A 

possibilidade de aplicação dos institutos penais tradicionais, como o princípio da 

legalidade e da culpabilidade para a construção de uma responsabilização penal para a 

pessoa jurídica, apresenta desafios ao Direito Penal. O Direito Penal Moderno, em sua 

feição liberal, não concebe como autor de crimes quem não possua consciência de 

antijuridicidade, que inserida na culpabilidade, constitui um dos elementos do crime. 

Este elemento é de caráter ontológico, subjetivo diante sua individualização pela pessoa 

humana, e torna-se assim impossível a sua aplicação à pessoa jurídica, sem uma 

reformulação teórica deste instituto. O elemento culpabilidade, que é uma reprovação 

pessoal ao autor do fato típico e antijurídico, não poderia recair sobre quem não tem 

consciência própria e não tem o exercício do livre arbítrio, uma condição natural do 

homem. Assim construir uma teoria penal para fundamentar a Responsabilidade Penal 

da Pessoa Jurídica é também reconstruir a Dogmática Penal, o que constitui um desafio 

de fazer o conhecimento científico, e antes de tudo de estudo da Filosofia da Ciência 

Jurídica, pois exige novas concepções dos institutos penais, o que para alguns significa a 

construção de uma nova Dogmática Penal.   

A perspectiva deste estudo é realizar um levantamento doutrinário considerando 

algumas premissas já postas e aceitas pela maior parte da doutrina nacional e 

estrangeira, tais como: 1) A pessoa jurídica é uma realidade civil e tem o mesmo 

subjetivismo outorgado às pessoas físicas2; 2) As pessoas jurídicas são dotadas de 

                                                 
1 “A partir da definição de Direito Penal chega-se à definição de Dogmática Penal. Esta última é o 
discurso e a argumentação que se fazem a partir do próprio Direito Penal e dos seus elementos 
constitutivos. Não é incorreto afirmar-se que a Dogmática Penal é um método. Explique-se: o método é o 
caminho para a investigação de um objeto, constituído de cânones para a investigação, conhecimento, 
interpretação e crítica sobre o dito objeto”, (BRANDÃO, 2006, p. 06). 
2 “Na doutrina nacional, com algumas variantes, têm essa posição Vicente Ráo, Clóvis Bevilácqua, 
Washington de Barros Monteiro e Sílvio Rodrigues, dentre outros”, (SHECAIRA, 2003, p. 103, nota 09). 



vontade real3, e podem figurar no pólo ativo da ação criminosa e por ela ser 

responsabilizadas; 3) O Direito Penal Moderno é capaz de apresentar novas 

configurações4, reformulações e soluções para responsabilizar penalmente as pessoas 

jurídicas; e 4) A existência de um Direito Penal Econômico e a necessidade de uma 

legislação penal que defina os tipos e sua aplicação aos crimes de responsabilidade das 

pessoas jurídicas a partir de seus institutos tradicionais da teoria subjetiva do delito 

(tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade), é tema reconhecido pela doutrina5.  

Não há qualquer compromisso em pesquisar a teoria da ficção (Comonn Law) e a 

teoria da realidade (Civil Law) 6para justificar a existência das pessoas jurídicas, nem 

investigar os conceitos da uma imputação objetiva, de um direito penal simbólico ou 

externo ao Direito Penal, mas sim de percorrer os caminhos em defesa do princípio da 

                                                 
3 “Os seres coletivos são dotados de uma vontade real, nada impedindo que tais entes dirijam suas 
finalidades contra normas proibitivas da lei penal”, (AQUILES MESTRE, apud SHECAIRA, 2003, 
p.102). 
4 Muitos autores confirmam esta condição do Direito Penal, vejamos: “A partir de tal constatación, se 
estima preciso proporcionar una nueva configuración a categorías como la acción o la culpabilidad, a fin 
de que sean susceptibles de ser referidas a hechos de corporaciones; a la vez, se propugna la 
introducción de nuevas formas de pena, que se revelen – a diferencia de la pena privativa de libertad – 
aptas para ser aplicadas a las empresas en sí mismas”, (SILVA SÁNCHEZ, 2001, p.11,12). Também na 
mesma linha de pensamento: “Pese a que dichos criterios son sobradamente conocidos y pueden 
considerarse definitivamente cerrados en cuanto a sus contenidos, de modo que configuran una etapa en 
la evolución del pensamiento jurídico-penal, una sucinta exposición de los mismos, incluyendo mi propia 
participación en ellos desde el punto de vista personal, debe justificarse por dos razones. En primer lugar 
porque considero que dichos criterios conservan hoy en su gran mayoría plena validez y son adecuados 
para dar una respuesta satisfactoria a los nuevos problemas políticos-criminales. En segundo lugar 
porque tales criterios constituyen precisamente el objeto que las nuevas concepciones y la renovada 
discusión del presente quieren poner en tela de juicio o, al menos, someter a revisión”, (GRACIA 
MARTÍN, 2001, p.36).    
5 “Mas é o facto sócio-económico da 1ª Guerra Mundial que verdadeiramente marca o início da história 
moderna do direito penal secundário português: o intervencionismo estatal na vida económico-social vai 
fazer-se desligado do contexto ideológico – e às vezes mesmo em oposição ao ideário liberal que 
oficialmente persistia – e antes motivado por prementes necessidades derivadas da guerra. A partir daqui 
se assiste à primeira intervenção concertada da Administração em domínio – agora postos sob tutela penal 
– como os dos preços, da proteção do ambiente e da defesa da força animal”, (FIGUEIREDO DIAS, 2000, 
p. 17, 18). 
6 “...a teoria da ficção e a teoria da realidade. De acordo com a primeira, a personalidade natural é uma 
criação do direito, sendo que este a recebe das mãos da natureza, já formada, e limita-se a reconhece-la. A 
personalidade jurídica, ao contrário, somente existe por determinação da lei e dentro dos limites por esta 
fixados. Faltam-lhe os requisitos psíquicos da imputabilidade. Não tem consciência e vontade próprias. É 
uma ficção legal. Assim, não tem capacidade penal e, por conseguinte, não pode cometer crimes. Quem 
por ela atua são seus membros diretores, seus representantes. Estes sim são penalmente responsáveis pelos 
crimes cometidos em nome dela. A esse pensamento se contrapõe a teoria da realidade, também chamada 
teoria orgânica. Vê na pessoa jurídica um ser  real, um verdadeiro organismo, tendo vontade que não é, 
simplesmente, a soma das vontades dos associados, nem o querer dos administradores.. Assim, pode a 
pessoa jurídica delinqüir. Além disso, apresenta tendência criminológica especial, pelos poderosos meios e 
recursos que pode mobilizar”, (JESUS, 1985, p.150). 



imputação penal subjetiva, considerando que a pessoa jurídica é um ser real, é capaz de 

ação própria passível de tipificação, antijuridicidade e culpabilidade. 

 O cerne do estudo é o instituto da culpabilidade e sua aplicação à 

responsabilização penal da pessoa jurídica, concebendo a capacidade do ente coletivo de 

consciência de antijuridicidade de seus atos e poder, assim desejando, livremente, optar 

por uma conduta diversa, conforme o direito, caracterizando-se desta forma a sua 

culpabilidade. 

Para o estudo do tema fez-se necessário uma perspectiva histórica7 para 

compreender a complexidade da responsabilização penal de entes coletivos em outros 

tempos, talvez fases embrionárias das pessoas jurídicas de hoje, e que também 

responderam por suas atuações de natureza agrária, econômica, religiosa e política. Até 

hoje a polêmica discussão sobre a culpabilidade é determinada pela evolução histórica 

do Direito Penal e as características próprias da sociedade que aprimoram as relações 

econômicas e sócio-culturais. 

Sobre o tema Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica, logo no primeiro 

capítulo, é feita uma abordagem sucinta, a partir da história do Direito criminal, 

buscando a origem do espírito corporativo desde a Grécia antiga, a experiência em 

Roma e na Idade Média com os glosadores, passando pelo direito canônico, pelo 

pensamento dos pós-glosadores, o declínio do sistema feudal, o Renascimento, a 

Revolução Francesa, o surgimento do Estado Moderno, as duas grandes guerras 

mundiais e os mercados econômicos atuais, o surgimento do Direito Penal Econômico, a 

atual sociedade de risco e a experiência constitucional brasileira.  

A história da responsabilidade penal da pessoa jurídica tem íntima correlação 

com os interesses econômicos que permeiam a história da humanidade, com reflexos no 

âmbito do Direito Penal, que é um direito que se confunde com a própria história do 

homem. 

                                                 
7 “Assim o fenômeno da culpabilidade (com a responsabilidade objetiva ou subjetiva) surge dentro de um 
contexto de historicidade, não podendo ser ignorado o estágio evolutivo da sociedade que o determina”, 
(SHECAIRA, 2003, p.81).  



Após as duas grandes guerras mundiais firma-se no mundo jurídico o novo 

Direito Penal Econômico a partir da necessidade de maior intervenção do Estado nas 

atividades econômicas. “O Direito Penal Econômico, mesmo tendo ocorrido um 

descompasso entre a produção legislativa e a investigação doutrinária a seu respeito, 

alcançou um status de ramo autônomo do direito”.8   

Hoje, o Direito Penal Econômico “é uma realidade posta desde o século passado, 

e teve a sua origem a partir da intervenção administrativa do Estado Moderno no 

domínio da economia, tomando como termo inicial da sua existência a Primeira Guerra 

Mundial”.9    

 Dissertar sobre o tema proposto é também conhecer os dados históricos sobre as 

experiências vividas de responsabilização de entes coletivos, e compreender a função do 

Direito Penal de conceber a responsabilização penal da pessoa jurídica a partir da 

necessidade da tutela de bens jurídicos supra-individuais que se encontrem ameaçados 

pela atividade entes coletivos. 

No segundo capítulo, para compreender a Responsabilidade da Pessoa Jurídica, a 

partir da Dogmática Penal, é realizado um estudo sobre a Culpabilidade, um dos 

elementos do crime, para então se construir um entendimento crítico sobre o tema, e 

realizar uma análise teórica da matéria. É apresentado um estudo da Culpabilidade, o seu 

conceito no Direito Penal Liberal, com uma abordagem sobre o Direito Penal e a 

Filosofia, quando se debruçam acerca do livre arbítrio e da vontade humana para 

demonstrar a consciência da antijuridicidade. A dogmática penal e o princípio da 

legalidade são abordados com esta perspectiva de indicar a importância da matéria para 

o estudo da Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica e para o Direito Penal. 

      No capítulo terceiro, é apresentado um histórico da Culpabilidade. Com uma 

visão da Culpabilidade no Direito Romano, na Idade Média e no Direito Canônico, 

alcançando o século XIX, com a Teoria Psicológica da Culpabilidade, a Teoria 

Psicológica-Normativa da Culpabilidade e a Teoria Normativista Pura da Culpabilidade. 

                                                 
8 SANTIAGO, 2005, p.03. 
9 FIGUEIREDO DIAS, apud SANTIAGO, 2005, p.04. 



O capítulo quarto trata do tema da Consciência de Antijuridicidade, da 

Percepção, do Conhecimento do Injusto, e sua importância para a Responsabilidade 

Penal da Pessoa Jurídica, bem como também é feito um estudo sobre a Culpabilidade, o 

Dolo e a Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica, com uma visão da Teoria estrita do 

dolo, da Teoria limitada do dolo, da Teoria estrita da culpabilidade e da Teoria limitada 

da culpabilidade. 

O quinto capítulo apresenta a Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica e a 

Experiência Constitucional Brasileira, com atenção ao princípio “Societas delinquere 

non potest”. Refere-se à previsão do artigo 173, parágrafo 5º, da CFB para atos 

praticados contra a ordem econômica financeira e economia popular, e ainda do artigo 

225, parágrafo 3º, da CFB, para as atividades consideradas lesivas ao meio ambiente. 

Ainda no quinto capítulo é realizada uma abordagem sobre algumas posições 

doutrinárias de autores importantes para a conformação de que a Responsabilidade Penal 

da Pessoa Jurídica tem defensores em diversas escolas jurídicas, e aporta em teorias de 

variadas conotações ideológicas.   

 A conclusão apresenta a importância das garantias constitucionais liberais, da 

compatibilidade das liberdades individuais e o papel do Estado Democrático de Direitos, 

e do Direito Penal como garantidor da relação das liberdades individuais com o Estado, 

ante a responsabilidade penal das pessoas jurídicas. Busca afirmar a necessidade de 

estudo sobre uma nova concepção da ação para que as entidades coletivas possam ser 

consideradas autoras de crimes.  

 O conceito de culpabilidade resulta em estudo de grande importância para o 

Direito Penal, constituindo uma questão fundamental para a compreensão do seu papel 

na sociedade, pois lida diretamente com a liberdade do homem. “O termo culpa, na 

linguagem usual, traz a idéia de atribuição de um fato condenável a terceiro pelo 

cometimento de um ato reprovável. O vocábulo vem sempre dentro de um contexto de 

imputação a alguém de fato censurável. No sentido jurídico, de forma geral, o 

significado não é muito diferente”.10   

                                                 
10SHECAIRA, 2003, p.79. 



No Direito Penal Moderno, o conceito de culpabilidade tem o elemento de 

reprovação pessoal do autor do fato, como fundamental para a compreensão do homem 

que age com liberdade. A culpabilidade é um juízo de reprovação pessoal, feito a um 

autor de um fato típico e antijurídico, porque, podendo se comportar conforme o direito 

optou livremente por se comportar contrário ao direito.  Para que exista um crime faz-se 

necessário uma ação típica, antijurídica e culpável, com a opção livre do autor do fato 

típico de contrariar o direito, daí o princípio “nullum crimen sine culpa”. 

A responsabilidade subjetiva busca saber os motivos pelos quais o agente 

cometeu o delito, de outro modo diverso, a responsabilidade objetiva que somente se 

interessa pelo resultado, pelo dano. Para o Direito Penal a responsabilidade pessoal torna 

relevante a culpabilidade para a aplicação da pena, que é proporcional à culpa. 

Sendo a culpabilidade um dos elementos do crime, e nela residindo o juízo de 

reprovação da pessoa autora do fato típico e antijurídico, a livre escolha de agir 

conforme ou não ao Direito, dá ao autor do fato a responsabilidade pessoal que por ela 

responde, e essa é a questão mais importante para se chegar à culpabilidade do agente do 

crime, é a própria consciência da antijuridicidade. Não é uma teoria do contrário ao 

Direito, mas do que é conforme ao Direito11.  

Toda conduta típica é antijurídica até que a exclusão da antijuridicidade se opere. 

Somente conhecendo o injusto, pode o autor fazer a escolha pelo justo. 

Trata-se de uma questão de conhecimento humano12, e como tal de filosofia, pois 

quanto maior o conhecimento sobre as regras sociais, maior a consciência de 

antijuridicidade. A fonte primeira do conhecimento é a capacidade do homem de 

                                                 
11 “La nota decisiva reside en clara separación entre el desvalor “culpabilidad” que grava al autor, y el 
injusto que distingue al acto. Unánimemente se reconoce a la naturaleza altamente personal, 
estrictamente individual, del juicio de reproche propio de la culpabilidad. Por último, todas las opiniones 
admiten que la culpabilidad es algo más que un simple juicio de desvalor sobre el autor en relación a los 
restantes sujetos de la colectividad: este juicio formula una desaprobación al sujeto por haberse decidido 
– ahí reside el reproche – en favor del mal cuando personalmente era capaz de optar por la vía del 
Derecho”, (MAURACH, 1962, p.15).   
12 “Todavia, dentre os vários conceitos que constituem o muito mesclado tecido do conhecimento humano 
há alguns determinados ao uso puro a priori (inteiramente independente de toda experiência). Esta sua 
faculdade requer sempre uma dedução, pois para a legitimidade de tal uso não são suficientes provas da 
experiência, mas se necessita saber como estes conceitos podem se referir a objetos que não tiram de 
nenhuma experiência”, (KANT, 1983, p. 79). 



perceber o mundo, de apreender valores e normas que lhes permite conviver em 

sociedade, e poder formar a consciência de antijuridicidade, para lhe ser imputada 

responsabilidade pessoal, ante o exercício de sua liberdade de escolhas de condutas.      

        A ciência foi sempre, em todas as épocas, profundamente influenciada por 

idéias metafísicas,13 e o Direito Penal  também sofreu esta influência , trazendo para a 

Dogmática Penal conceitos importantes da Filosofia, como o de livre arbítrio, que define 

a liberdade de conduta do agente que comete um ato típico, antijurídico e culpável, para 

fins de constituição do delito. 

O presente estudo exigiu uma pesquisa teórica que possibilite adentrar nos 

institutos clássicos do Direito Penal e buscar os elementos que permitam uma adequação 

da teoria clássica da culpabilidade à responsabilidade penal da pessoa jurídica. Para o 

sucesso deste estudo necessita-se de uma investigação, e, “a investigação envolve a 

escolha de um tema, sua delimitação e sua problematização. Para que haja uma 

investigação, portanto, deve-se escolher a metodologia a ser utilizada na pesquisa”.14   

Para refutar a polêmica impossibilidade de aplicação do instituto da 

culpabilidade à responsabilização da pessoa jurídica, vale também experimentar o 

método hipotético-dedutivo de Karl Popper, que permite uma tentativa de não apresentar 

um conhecimento, uma verdade pronta, mas sim formular novas concepções sobre a 

natureza do conhecimento em oposição à concepção clássica existente. Para o estudo da 

Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica, o método hipotético-dedutivo de Popper, é 

instrumento para se buscar uma compreensão sobre esta nova realidade no Direito Penal, 

pois o conhecimento científico é um conhecimento em aberto, em contínuo progresso e 

nunca definitivamente acabado. 

                                                 
13 “Certas idéias e problemas metafísicos (como o problema da mudança ou o programa cartesiano de 
explicar toda mudança através de uma acção a distâncias a perder de vista), dominaram, durante séculos, o 
desenvolvimento da ciência enquanto idéias reguladoras; ao passo que outras (como o atomismo, uma 
outra tentativa de resolver o problema da mudança) se transformaram gradualmente em teórias 
científicas”, (POPPER, 1991, p.204). 
14 STAMFORD, 2005, p.77.  



 A dogmática penal15 moderna é capaz de realizar flexibilizações para conceber o 

instituto da culpabilidade aplicado aos atos de pessoas jurídicas, e desta feita, aceitar a 

Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica. Percorrer os conceitos da dogmática penal é 

realizar uma investigação, e dela, enquanto método, resultar novas concepções críticas 

sobre o objeto de estudo. 

O método indutivo não serve, de modo absoluto, ao estudo proposto, visto que, é 

também objetivo deste estudo, apontar as fragilidades do modelo de concepção da ação 

de origem naturalística-ontológico, resquícios da má compreensão dos métodos das 

ciências naturais. Para o método indutivista, o conhecimento científico constitui um 

conjunto de proposições gerais e verdadeiras, obtidas a partir de generalizações de 

proposições sobre observações singulares e objetivas. Assim a objetividade é um 

elemento de segurança para a garantia da cientificidade do conhecimento alcançado, o 

conhecimento puro, sem subjetividade. A análise de casos particulares para a formulação 

de uma teoria, constitui um frágil conhecimento que não atende a temática estudada para 

a sua defesa dos ataques que sofre. Para Popper esta objetividade da ciência repousa no 

método crítico, e que nenhuma teoria está isenta do ataque da crítica, daí o erro e o mito 

indutivista.16  

Somente, com a dinâmica do método popperiano, que se opõe à concepção 

indutivista da Ciência e à teoria do conhecimento resultante, pode se chegar a um 

conhecimento científico que se propõe em progresso constante, reformulável e 

falsificável.17 Assim a falsificação de parte de uma teoria levaria à busca de uma nova 

                                                 
15“Não é incorreto afirmar-se que a Dogmática Penal é um método. Explique-se: o método é o caminho 
para a investigação de um objeto, constituído de cânones para a investigação, conhecimento, interpretação 
e crítica sobre o dito objeto”, (BRANDÃO, 2006, p. 06).  
16 “Qualquer uma destas teses que se atribui a este naturalismo equivocado está, em minha opinião, 
totalmente errada. Todas essas teses são baseadas em uma má compreensão dos métodos das ciências 
naturais, e, praticamente, em um mito, um mito infelizmente muito largamente aceito, e muito influente. É 
o mito do caráter indutivo do método das ciências naturais, e de caráter da objetividade das ciências 
naturais”, (POPPER, 1978, p.17). 
17 “O método de procurar verificações parecia-me pouco válido – parecia-me, na verdade, ser o método 
típico de uma pseudociência. Apercebi-me da necessidade de se distinguir, tão claramente quanto possível, 
este método de um outro método – o método de testar uma teoria tão severamente quanto se for capaz -, 
isto é, o método da crítica, o método de procurar casos que constituam falsificação. O método de procurar 
verificações não era apenas acrítico: promovia também uma atitude acrítica quer em quem expunha quer 
em quem lia. Ameaçava, assim, destruir a atitude da racionalidade, da argumentação crítica”, (POPPER, 
1991, p. 210).  



teoria que contivesse as partes não falsificadas da anterior, que explicasse as partes 

falsificadas desta e que, talvez, fosse aplicável a novos fenômenos. 

Reside nesta crença do método popperiano, a metodologia deste estudo sobre a 

Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica. Portanto, uma tentativa de compreender uma 

nova concepção de culpabilidade que sirva para a responsabilização penal da pessoa 

jurídica a partir da Dogmática Penal, não desconsiderando seus institutos clássicos e 

apoiando-se na teoria do crime, adequando e avançando assim em um novo conceito de 

culpabilidade. Aceitar a responsabilização penal de pessoas coletivas, que não 

constituem uma consciência singular própria é falsificar parte da teoria do crime da 

ciência penal, que somente concebe a culpabilidade, como reprovação pessoal do autor 

do fato típico e antijurídico, desde que este autor seja o homem. 

Esta concepção de que somente o homem pode ser autor de crimes, está 

embasada na crença de que a consciência de antijuridicidade é um exercício do livre 

arbítrio do homem, e como tal inerente somente ao próprio homem. O problema surge 

quando não se aceita a ação institucional do ente coletivo como detentora desta 

consciência da livre opção da decisão de seus atos.      

Assim considerando, experimentar como solução para o problema que surge 

diante a dogmática penal a possibilidade de uma culpabilidade da pessoa jurídica a partir 

da livre opção dos seus atos institucionais, servindo de base uma vontade coletiva 

institucional, constitui na aceitação de uma ação institucional capaz de reprovação penal. 

“Portanto, o método da ciência consiste em tentativas experimentais para resolver nossos 

problemas por conjecturas que são controladas por severa crítica. É um desenvolvimento 

crítico consciente do método de ’ensaio e erro’”.18  

Existe como premissa deste trabalho uma afirmativa de que a construção clássica 

e moderna da dogmática penal até hoje realizada é de suma importância para a 

concretização de uma teoria sobre a responsabilidade penal da pessoa jurídica, pois 

somente a partir desta dogmática será possível uma reformulação de conceitos e de 

institutos, como o da culpabilidade, estabelecendo pontes doutrinárias entre o passado e 

                                                 
18 POPPER, 1978, p.16.  

 



o futuro, avançando, com responsabilidade e respeito às formulações existentes, para 

uma nova realidade conceitual do Direito Penal.  

 O Direito Penal preocupa-se com a contenção da violência, regula as ações do 

Estado sobre a liberdade do homem. E é a dogmática penal que vem garantir o 

enquadramento desta violência, uma aplicação módica da violência estatal. Esta 

preocupação com a liberdade e o livre arbítrio19 do homem dá ao Direito Penal uma 

característica que nenhum outro ramo do Direito possui. 

É o livre arbítrio, o exercício da liberdade que pela vontade20 do homem é 

manifesto, que consiste o valor maior tutelado pelo Direito Penal21. Pode-se afirmar que 

a vontade, a liberdade e a consciência são os elementos essenciais para a compreensão 

do dolo, da escolha de agir conforme ou não o Direito e a imputabilidade.22  

O Direito Penal, como hoje conhecido, é uma ciência recente, mas a Filosofia do 

Direito Penal sempre foi objeto de meditação para os filósofos.23 

                                                 
19 “Assinala a doutrina que a noção de livre arbítrio, enquanto pressuposto da culpabilidade, mostrou-se 
tão importante para os clássicos, exceção representada por Feuerbach, que o problema da imputabilidade 
tornou-se um de seus mais freqüentes temas de estudo”, (FREITAS, 2002, p.133). 
20 “Com efeito, mover agora pela vontade os membros do corpo, e logo depois não os mover; sentir agora 
um afeto e logo depois já não o sentir; exprimir, por meio de sinais, sábias idéias e logo voltar ao silêncio, 
são características da mutabilidade da alma e da inteligência”, (SANTO AGOSTINHO, Coleção Os 
Pensadores, 1984, p. 122). 
21 “El derecho es, por su naturaleza, la protección de los intereses ; la idea de fin da fuerza generadora al 
Derecho. Nosotros llamamos BIENES JURÍDICOS a los intereses protegidos por el Derecho. Bien 
jurídico es el interés jurídicamente protegido. Todos los bienes jurídicos son intereses vitales del 
individuo 0 de la comunidad. El orden jurídico no crea el interés, lo crea la vida; pero la protección del 
Derecho eleva el interés vital a bien jurídico. La libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, el 
secreto de la correspondencia...”,(LISZT,1927, p. 02). 
22 “A responsabilização de seus atos deve ser-lhe imputada, posto que, em última instância, a liberdade – 
não podemos deixar de reconhecer – é o fundamento da culpa jurídico-penal.“Liberdade do homem é 
liberdade de decisão, não no sentido de eleição de uma entre várias possibilidades de ação, mas no de 
decisão sobre aquilo que há-de ser feito através dele e portanto, em último termo, decisão de ele sobre ele. 
Eu determino minha  acção na medida em que, livremente,  me decido sobre mim mesmo”. Essa liberdade 
de decisão só se realiza de fato na ação concreta, ligada a diversos fatores interiores e exteriores ao autor. 
Toda decisão é mediatizada, pois, por uma série de condicionantes da vida, que, de resto, é corolário da 
própria culpa individual. Partindo de uma frase já notória e Ortega y Gasset, poderíamos resumir todo o 
problema da seguinte forma: “eu sou eu e minhas circunstâncias” – e nós acrescentaríamos – “que faço 
minhas” (conforme expressão cunhada por Miguel Reale Jr., em curso freqüentado por Sérgio Salomão 
Shecaira). Tal liberdade acarreta, evidentemente, a responsabilização pelos atos cometidos, quando estes 
forem realizados contrariamente a uma norma específica previamente inserida na órbita de abrangência 
penal”, (SHECAIRA, 2002, p. 103).  
23 “Pondo, porém, de parte estes desvios, que não atingem a substância das coisas, um dos maiores méritos 
da Escolástica foi o de ter sempre afirmado que o direito derivava da moral, e, portanto, que o direito 
penal provinha da ética”, (BETIOL, 2003, p.14,). 



Reside no estudo da vontade humana, no livre arbítrio, a preocupação dos 

filósofos. Saber se o homem age por sua livre vontade, e se existe de fato esta vontade, e 

se ela é livre24 constitui, talvez, a pergunta mais importante já feita pelo homem. O mito 

de Adão, a escolha a partir de sua própria vontade faz do homem a sua essência. Esta 

realidade25 diferenciada dos outros seres vivos faz do homem uma singularidade sobre o 

conhecimento que se apodera para o exercício da liberdade.    

Esta singularidade está assentada nas limitações do homem, que apreende o 

mundo pelos seus sentidos, e pelas suas sensações justifica as crenças no que concebe 

como conhecimento.26 

Na doutrina penal, o problema da liberdade é o marco da culpabilidade, é o poder 

de atuar de outra forma, sendo a liberdade um pressuposto e não fundamento da 

culpabilidade.27 Entretanto, a culpabilidade é uma derivação do princípio da legalidade, 

e o Direito Penal como hoje é conhecido é resultado das garantias que decorrem do 

próprio princípio da legalidade. 

A dogmática jurídica28 faz uma investigação descritiva e expositiva dos 

princípios fundamentais do direito positivo em sua coordenação lógica e sistemática.29   

                                                 
24 “Alguns acreditam poder demonstrar que a vontade não é livre, mas está sempre determinada por outra 
coisa. E assim julgam porque entendem por vontade algo distinto da alma, considerando esta última como 
uma substância cuja natureza consiste apenas em ser diferente. Deve-se notar que, embora a alma humana 
seja determinada pelas coisas exteriores para firmar ou negar, não é determinada a ponto de ser 
constrangida por elas, mas permanece livre, pois nenhuma coisa tem o poder de destruir a essência dela.... 
pois é isto ser uma coisa pensante”, (SPINOZA, 1983, p. 38). 
25 “Desde os tempos mais remotos da filosofia, os pesquisadores da razão pura conceberam, além dos 
seres sensíveis ou fenômenos (phaenómena), que constituem o mundo sensível, seres inteligíveis 
(noúmena), que deveriam constituir o mundo inteligível, e, como confundiam fenômeno com aparência 
(coisa desculpável numa época ainda inculta), atribuíam realidade apenas aos seres inteligíveis”, (KANT, 
1984, p.49).  
26 “A ênfase na sensação ou na percepção em questões epistemológicas nasce deste pensamento óbvio: as 
sensações são o que liga o mundo e as nossas crenças, e são candidatas a justificadoras porque nós somos 
muitas vezes conscientes delas. O problema em que temos vindo a cair é que a justificação parece 
depender da consciência de o que é apenas outra crença”, (DAVDSON, 1991, p.39). 
27 “En la doctrina penal, el problema de la libertad (del poder actuar de otro modo) viene tratándose en 
el  marco de la culpabilidad: el poder de actuar de otro modo – dice generalmente – es el fundamento de 
la culpabilidad. Y, así, la indemostrabilidad de ese poder actuar de otro modo lleva a unos a negar la 
culpabilidad – prescindir de ella - , a otros a reformularla, hablando de la culpabilidad como límite, de 
culpabilidad sin reproche, et.; y, finalmente, a otros a resignarse de diversos modos a utilizar un concepto 
sin posible traducción empírica”, (VIVES ANTÓN, 1996, p.313). 
28 “Por tal expressão, tendo em vista a que se propõe este trabalho, entende-se, para efeitos deste capítulo, 
a atitude predominantemente na chamada ”ciência do direito” tal como se mostra em nossa época. Essa 
identificação entre dogmática e ciência não parece ser adequada a uma terminologia rigorosa devendo-se 



 

A história do Direito Penal é a história da legalidade. É uma história tardia, pois 

o princípio da legalidade, formulado em 1801, surge somente como fundamento do 

Direito Penal do Estado Social e Democrático de Direito.30 

 O Princípio da legalidade é o princípio dos princípios, e está essencialmente 

ligado ao Estado democrático.31 A evolução do conceito de culpabilidade é também a 

evolução do Direito Penal e das formas de organização social e política dos homens.32 

A consciência de antijuridicidade consiste no estudo mais importante e mais 

difícil na teoria do delito.33 O homem tem na sua mente a consciência da realidade em 

que vive, pois a conhece através da percepção pelos sentidos. A consciência da 

antijuridicidade também é conhecida pelo homem através da apreensão de valores e 

regras sociais da sociedade em que vive, do justo e do injusto. Essa consciência do que é 

justo e do que é injusto dentro da sociedade, é a consciência da antijuridicidade. O 

homem apreende o que é contrário ao Direito e o que não é contrário ao Direito, e daí 

pode agir livremente para escolher qual a conduta que realizará. Se esta conduta é típica 

e antijurídica, a esta ação será aplicado o juízo de reprovação pessoal sobre o autor do 

                                                                                                                                                     
reservar uma acepção mais ampla ao vocábulo “ciência”: mas em termos práticos, questionar os dogmas 
jurídicos – as normas – impostos pelo poder vigente não é tarefa do jurista, mas do filósofo”, 
(ADEODATO, 2006, p. 143). 
29“ De esa manera la ciencia jurídica construye dogmáticamente el sistema de los principios del derecho 
vigente. Y el conocimiento metódico y sistemático de tales principios es sobremanera útil para la fecunda 
y vigorosa aplicación del derecho”, (ROCCO,1999, p. 23). 
30 “No Estado Social e Democrático de Direito não é admitido o uso arbitrário do Direito Penal pelos 
detentores do poder político, posto que o dito Princípio é a mais alta limitação ao jus puniendi estatal”, 
(BRANDÃO, 2005, p.163). 
31 “O Princípio da Legalidade, portanto, é uma propriedade do Estado Social e Democrático de Direito”, 
(Ibid., p. 163). 
32 “Estado, pena e culpabilidade formam conceitos dinâmicos, inter-relacionados. Com efeito, é evidente a 
relação entre uma teoria determinada de Estado com uma teoria da pena, e entre a função e finalidade 
desta com o conceito dogmático de culpabilidade adotado. Assim como evolui a forma de Estado, o direito 
penal também evolui, não só no plano geral como em cada um dos seus conceitos fundamentais. Esta 
circunstância Von Liszt já destacava ao afirmar que “pelo aperfeiçoamento da teoria da culpabilidade 
mede-se o progresso do Direito Penal”, afirmação absolutamente correta, que destaca um dos pontos 
centrais da ciência jurídico-penal, a culpabilidade”, (BITENCOURT, 2004. p. 103). 
33“A consciência da antijuridicidade é o tema de mais difícil investigação na teoria do delito. Isto se dá 
porque o seu estudo mescla conceitos do direito penal e conceitos da filosofia: é a consciência da 
antijuridicidade que confirma plenamente a assertiva de Carnelutti, o qual afirma que o ramo do direito 
mais próximo da filosofia é o direito penal, pois, tanto o Direito Penal quanto a filosofia buscam a 
compreensão dos fatos do espírito”, (BRANDÃO, 2003, p. 147,148).  



fato (culpabilidade), que tinha consciência da antijuridicidade do fato criminoso, e optou 

por agir, livremente, contrário ao Direito. 

Esta condição de agir livremente consiste na questão mais difícil do Direito Penal 

e da filosofia, pois trata do livre arbítrio, tema dos mais complexos e sem alcance de 

conhecimento absoluto. 

O homem está limitado aos seus sentidos para apreender o mundo que lhe cerca. 

A sua percepção é o seu instrumento de aprendizagem de conhecer o mundo físico e o 

mundo de valores. Neste mundo de valores se encontra o Direito, se encontram os 

conceitos de justo e injusto. O caráter ontológico desta aprendizagem remonta aos 

conceitos naturalísticos de que o homem já traz consigo um conhecimento anterior à sua 

experiência concreta, resultando também no delineamento de suas concepções éticas do 

que representam ações justas ou injustas. A partir do conhecimento destes valores do 

justo e do injusto, o homem é capaz de conhecer e construir em sua realidade o sentido 

do antijurídico e daí ter a consciência da antijuridicidade.34 Destas afirmações, é possível 

apontar uma contradição original que permeia o Direito Penal Moderno, quando o 

mesmo tem como sustentáculo maior, o princípio da legalidade, fruto do iluminismo e 

da preponderância da razão humana sobre a legitimação divina e saber aprioriístico, e ao 

mesmo tempo conceber que a consciência humana do agir livremente é inerente ao 

homem, que traz originariamente consigo uma consciência ética individual que se 

encontra em sua estrutura fundamental do próprio existir. É uma negação do 

conhecimento e da consciência humana tendo como base a razão humana, permitindo 

uma constante presença de princípios estranhos aos conceitos racionais da liberdade 

humana.    

O conhecimento humano é toda a capacidade de memória que a consciência é 

capaz de armazenar. O homem é capaz de apreender e guardar o conhecimento para o 

seu uso oportuno. Faz parte da capacidade de escolha, conhecer e memorizar. Sem 

                                                 
34“Figueiredo Dias procura, em sua festejada tese O Problema da Consciência da Ilicitude em Direito 
Penal, estabelecer a explicação da origem da consciência da antijuridicidade, baseando-se 
fundamentalmente em Hegel e Jaspers. Hegel distingue o dolo (vontade de praticar o fato) da consciência 
ética, que está no plano da objetividade e debruça-se sobre a posição do agente sobre o bem e o mal, o 
lícito e o ilícito. Todo homem traz originariamente consigo uma consciência ética individual, porque tal 
consciência ética está na estrutura fundamental do próprio existir humano”, (BRANDÃO, 2003, p. 152).  



conhecimento o homem não pode exercer o livre arbítrio. Assim, o conhecimento dos 

valores antijurídicos é a base para a consciência da antijuridicidade, porque só poderá 

ser atribuída a culpabilidade àquele que for capaz de decidir livremente agir contrário ao 

direito.  

A consciência da antijuridicidade faz parte da estrutura do delito. A consciência 

da antijuridicidade pode ser formal e material. A formal é o conhecimento da norma 

jurídica que define o fato como antijurídico, e a material é o conhecimento de que aquele 

ato é anti-social. Isto é o que interessa ao Direito Penal, pois é o conhecimento de que a 

conduta é juridicamente proibida que dá o caráter da consciência da antijuridicidade.35 

Ao conhecer o mundo em que vive, ao conceber os valores éticos da sociedade, o 

homem adquire consciência do que é anti-social, da antijuridicidade, do que é proibido 

juridicamente.  

Desta forma, genericamente, somente se pode falar em conhecimento do mundo 

jurídico penal, se for possível falar em consciência do antijurídico, portanto, quanto 

maior for a consciência da antijuridicidade maior é o campo de aplicação concreta deste 

conhecimento, o que não implica em limitação do dever de conhecimento da lei.    

Assim, é o Direito Penal o responsável pela regulação das relações entre os 

indivíduos e o Estado, no âmbito da contenção atual da violência regulada penalmente.36  

Entretanto, diante da realidade, a doutrina tem se comprometido em buscar 

sistemas alternativos à prisão, para que a esta sejam remetidos somente aqueles que pela 

gravidade do delito praticado, não possam esperar em liberdade uma resposta diferente 

do sistema penal, que não a pena restritiva de liberdade. A necessidade de se buscar 

novas alternativas de aplicação do Direito Penal é uma permanente e inerente condição 

do próprio Direito Penal, pela sua natureza cultural e histórica, e preocupação com a 

                                                 
35“En esta polémica se ha adoptado ya una actitud. En primer lugar, en armonía con la teoría dominante, 
el conocimiento del injusto ha sido reconocido como característica del delito; ello significa, a su vez, un 
rechazo del criterio mantenido por el RG. Con la inclusión del conocimiento del injusto en la estructura 
total del delito surgió además la necesidad de atribuir, a esta característica, un lugar dentro de los 
particulares elementos del delito”,  (MAURACH, 1962, v. II, p. 131). 
36 “Há uma regra dominante em termos de conflito de leis penais no tempo. É a da irretroatividade da lei 
penal, sem a qual não haveria nem segurança nem liberdade na sociedade, em flagrante desrespeito a 
princípio da legalidade e da posterioridade da lei, consagrado no artigo 1º do Código Penal e no artigo 5º, 
inciso XXXIX, da Constituição Federal“, (BITENCOURT, 2004, p. 283). 



conduta humana. Por tudo isto, tem o Direito Penal um desafio à sua frente, o de 

estabelecer novos parâmetros para os seus institutos tradicionais, como na teoria do 

delito, que requer novos estudos dogmáticos para reformulação dos elementos do crime, 

a tipicidade, a consciência de antijuridicidade e a culpabilidade, uma proposta de futuro 

de um Direito Penal voltado para a complexa sociedade de risco e suas novas formas de 

crimes, em especial aqueles praticados por pessoas jurídicas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 1. Visão histórica da Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica. 
              1.1. A Grécia antiga, Roma e a economia expansionista medieval. 
              1.2. O Marco da Revolução Francesa e a Modernidade.                                                                      
              1.3. O Direito Penal Econômico e a sua normatização. 
              1.4. A Experiência Constitucional brasileira. 
              1.5. A Atual Sociedade de Risco. 

 

A história da responsabilidade penal da pessoa jurídica tem íntima correlação 

com os interesses econômicos que permeiam a história da humanidade, com reflexos no 

âmbito do Direito Penal, que é um direito que se confunde com a própria história do 

homem. Dissertar sobre o tema proposto é conhecer os dados históricos sobre as 

experiências vividas de responsabilização de entes coletivos, e compreender a função do 

Direito Penal de conceber a responsabilização penal da pessoa jurídica a partir da 

necessidade da tutela de bens jurídicos supra-individuais. 

Na atualidade o estudo da Responsabilidade da Pessoa Jurídica traduz em debate 

sobre a realidade constitucional do estado liberal de direito, a realidade econômica 

liberal das empresas e entes coletivos, e as liberdades individuais e coletivas. Uma 

tentativa de adequação dos institutos clássicos do Direito Penal às necessidades impostas 

pela realidade atual de empresas e pessoas jurídicas que praticam ações que resultam em 

ameaças ou lesões aos bens jurídicos de natureza individuais e supra-individuais. O 

homem evoluiu, e com ele também o Direito Penal, daí a constante reformulação que se 

reclama das ciências para garantir esta evolução na busca uma vida mais digna e feliz, 

dentro das garantias do Estado Democrático de Direito.  

O Direito Penal Econômico surge como resultado das reformulações ocorridas 

dentro do estado liberal, e mesmo tendo ocorrido um descompasso entre a produção 

legislativa e a investigação doutrinária a seu respeito, alcançou um status de ramo 

autônomo do direito. Hoje, “o Direito Penal Econômico é uma realidade posta desde o 

século passado, e teve a sua origem a partir da intervenção administrativa do Estado 

Moderno no domínio da economia, tomando como termo inicial da sua existência a 

Primeira Guerra Mundial”.37  

                                                 
37FIGUEIREDO DIAS, apud SANTIAGO, 2005, p. 04. 
 



1.1. A Grécia antiga, Roma e a economia expansionista medieval. 

 

Há sempre uma referência histórica quando se trata de pesquisar sobre a 

responsabilidade das pessoas jurídicas. O homem sempre viveu em movimento gregário, 

e tem como essência de vida a sua condição primitiva de apenas sobreviver em 

sociedade, o que resulta, conseqüentemente, em reproduzir o padrão associativo em 

todas as suas atividades38.  

“A história do Direito Criminal é cheia de curiosidades. A ela não é estranha a 

responsabilidade das pessoas jurídicas”.39  

A introdução do estudo do instituto da responsabilidade penal da pessoa jurídica 

exige uma pesquisa da origem do instituto que começa com as corporações, pessoas 

jurídicas de direito privado, que eram punidas corporativamente pelos seus delitos. 

 Considerando que o espírito corporativo, nos primórdios da sua 
afirmação, o foi fora de qualquer cogitação econômica, aponta já na Grécia 
antiga a existência de corporações (pessoas jurídicas de Direito Privado) que 
eram punidas corporativamente pelos seus delitos. Essa também parece ser a 
opinião de Florian, segundo a qual a teoria da imputabilidade criminal é anterior 
ao direito romano: foi criada por Aristóteles. Roma, apesar de considerar as 
pessoas jurídicas uma ficção e da noção que já tinha do conceito subjetivo da 
imputabilidade pessoal, como fundamento do dolo criminal (societas delinquere 
non potest),contraditoriamente reconhecia implicitamente a possibilidade de 
delitos praticados por pessoas jurídicas, uma vez que estas eram punidas com 
sanções penais – marcadamente a supressão de uma associação de classe. Nesta 
compreensão, informa ainda, sobre os períodos grego e romano e acrescenta que 
a mesma responsabilidade coletiva, existia na Grécia para as famílias, que, 
como vimos formavam espécies de pessoas morais, no sistema agrário e 
FRANCO observa a variação de tratamento que as pessoas jurídicas sofreram 
então: no ano 54 A.C., por ocasião do consulado de Cícero e das conspirações 
de Catilina, o Senado suprimiu todas as pequenas associações populares, que já 
eram muito numerosas e constituíam perigosos focos de agitação. Diante de 
exemplos como esses, o esforço de Savigny, procurando demonstrar que os 
textos do Corpus Júris relativos à responsabilidade das pessoas jurídicas, por 

                                                 
38 “La sociologie implicite: Il existe dans chaque societé une sociologie latente, rarement exprimée. Elle 
est incluse implicitement dans les institutions des groupes même les plus primitives et les plus exigus. Tout 
se passé comme si les institutions, le droit (lois et precepts), l’organisation familiale et sociale découlaient 
plus ou moins rigoureusement dans chaque societé d’un certain nombre de pricipes et de postulats”, 
“(Está implícito na sociologia que existe em cada sociedade uma sociologia latente, raramente expressa. 
Ela existe implicitamente nas instituições dos grupos, mesmo os mais primitivos e os mais exíguos. Tudo 
acontece como se as instituições, o direito (leis e preceitos), a organização familiar e social decorressem 
mais ou menos, em cada sociedade de certos princípios e postulados)”, (Tradução nossa).  (BOUTHOUL, 
1975, p. 06). 
39 ROTHENBURG, 2005, p. 33. 



razão de delitos, eram, apenas responsabilidade civil, parece singularmente 
ineficiente40.  

Não há como negar o fato histórico da existência de corporações na Grécia 

antiga, com responsabilidade coletiva em razão da formação de pessoas morais no 

sistema agrário da época, bem como a existência das associações na antiga Roma, e que 

formavam uma força política regente de direitos e obrigações, entretanto, afirmar que a 

responsabilidade da pessoa jurídica tenha ultrapassado a esfera da responsabilidade civil, 

demonstra um esforço maior para a compreensão histórica. “Da Idade Antiga à Idade 

Média predominaram as sanções coletivas impostas às tribos, comunas, cidades, vilas, 

famílias, etc.”.41  

Foi na idade medieval que essas pessoas morais proliferaram e representaram 

uma ameaça aos direitos alheios, constituindo-se uma realidade concreta de ações de 

entes coletivos puníveis com sanções penais. 

A época medieval teria sido a idade de ouro das comunidades (expressão usada 
por Barthélemy), que sob diversas modalidades (grêmios, irmandades, 
cooperativas de artífices e outras), representavam núcleos de atividade coletiva 
que dominaram o sistema de produção e distribuição da economia medieval.42  

A história aponta a Idade Média como a época das corporações, e demonstra 

como o expansionismo medieval contribuiu para a evolução das corporações que 

atuavam com interesses econômicos dentro de uma economia de mercado43. 

A expansão econômica vivida na Idade Média permitiu o avanço de corporações 
e o acúmulo de riquezas pelos países expansionistas e colonialistas, 
modificando o cenário político e econômico e de uma certa forma, D. Henrique, 
o Navegador, Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral, protagonistas das 
grandes descobertas dos séculos XV e XVI, deflagraram o processo causal que 
resultou no cenário político, econômico e social contemporâneo, onde se 
constitui um imperativo o enfrentamento do tema da inserção da pessoa jurídica 
no papel de agente de condutas definidas como criminosas. Corresponde o 
período das navegações aos primórdios do capitalismo, que tinha por escopo o 
lucro derivado da acumulação de ouro e outros metais preciosos. Neste período, 
desencadeou-se o processo de mundialização, com a expansão das fronteiras 
européias, antes delimitadas pelo Mediterrârreo, agora alcançando o Novo 
Continente e a Índia, que passaram a compor a geografia de Portugal, Espanha, 

                                                 
40 FRANCO, apud ROTHENBURG, 2005, p.33-34. 
41 SCHECAIRA, 2002, p. 444. 
42 ROTHENBURG, 2005, p.34. 
43 “A economia de mercado sempre foi um tema que ocupou as preocupações e constituiu importante 
objetivo do ser humano. A atividade produtiva de bens de consumo e sua distribuição, desde sua fase 
primitiva, vêm se expandindo sem obedecer a limites geográficos”. (SOARES FILHO, 2007, p.18).  



Holanda, Inglaterra e França, na qualidade de colônias, servindo ao 
fornecimento dos objetos de cobiça européia.44   

Há uma relação direta entre o desenvolvimento econômico, o fortalecimento das 

corporações e a responsabilidade destes entes ante a capacidade de agressão social, 

econômica e política desenvolvida pelo poder que lhes era atribuído. Constatada esta 

capacidade das pessoas coletivas de produzir ameaças, surge para elas uma nova 

significação na vida social e econômica. 

Com essa importância na vida social, iniciaram as pessoas jurídicas na Idade 
Média, uma era de temibilidade para os direitos alheios, e as suas múltiplas 
atividades, ameaçando constantemente a lei, repuseram em foco a questão da 
capacidade criminal das entidades coletivas, forçando os Estados a se 
defenderem, por meio de leis repressivas, de caráter penal. E, é por isso que 
todos os autores são acordes em constatar que, na Idade Média, era habitual e 
freqüente a aplicação de repressões penais aos atos praticados pelas pessoas 
jurídicas. Entre os povos germânicos e na França, era comum a condenação das 
populações sublevadas ao pagamento de multas. Os direitos escandinavo, 
franco, anglo-saxão e alemão consideravam sujeitos de infração penal a família, 
o clã, o guild, e a obrigação de ser punido era solidária para os agentes de 
delitos coletivos. A mesma coisa se pode dizer do direito italiano de então, 
segundo Manzini, que narra a curiosa consulta feita por um bispo de Ravenna, 
que indagou do jurista Giovani Bastiano se devia punir uma multidão de 
dizimadores de florestas, singular ou coletivamente. Bastiano respondeu que a 
punição singular ou coletiva dependia da forma pela qual tinha sido efetuada a 
infração, se singular ou coletivamente. (FRANCO, ob. cit., p. 32-33). Durante a 
Idade Média , e até fins do século XVII, os homens se agrupavam, dentro da 
organização política da cidade, da comuna, do Estado, em associações ou 
corporações... A vida corporativa, leiga ou religiosa, obscurecia o indivíduo 
dentro da sociedade política. Tornara-se, por isso, comum a punição, por 
imperadores e papas, de cidades, províncias – universitates. (VALVERDE, ob. 
cit., p. 145). Os glosadores, conquanto não chegassem a ter uma concepção 
nítida da pessoa jurídica, inclinavam-se no sentido da responsabilidade penal 
corporativa, não só pelas tradições romanas, mas principalmente pelos 
numerosos exemplos de repressão coletiva, que presenciaram no seu tempo e no 
seu próprio país. Na Itália, sobretudo, diz MESTRE, foi que as penas 
corporativas foram pronunciadas, inúmeras vezes, contra os municípios. Várias 
cidades foram destruídas, perderam suas fortificações, foram multadas ou 
privadas dos seus privilégios, no caráter de pena.45  

São referências históricas que comprovam a relação entre o Direito Penal e a 

Economia, pois os interesses econômicos existentes na Idade Média, através das 

corporações, gerando ameaças a direitos alheios, também geraram a necessidade de 

punição dessas mesmas corporações. Em última análise é o Direito Penal atuando em 

                                                 
44 SANTIAGO, 2005, p. XV. 
45 GUIMARÃES, apud ROTHENBURG, 2005, p. 34. 



sua função de impingir castigos, sem respeito à dignidade humana46 dos condenados, e 

também de regular as relações sociais e econômicas, realizando a contenção da violência 

de entes coletivos contra interesses alheios, individuais ou coletivos da época. 

O Direito romano atravessou toda a Idade Média47, período em se contemplou 

um movimento de revitalização do direito romano, que se conhece como a fase de 

recepção pelos “intérpretes dos textos romanos, cujos comentários eram efetivados 

através das glosas, donde advém a designação glosadores”.48  

Tendo o Direito romano sido adotado por todas as regiões na Idade Média49, 

sobreviveu a idéia de Roma como uma ideologia que percorreu a Europa e o Mundo até 

a modernidade.  

Os glosadores tiveram que se ocupar deste tema da responsabilidade penal da 

pessoa jurídica50, mas não desenvolveram uma teoria da pessoa jurídica, devido à 

ausência nas fontes do direito romano do reconhecimento da responsabilidade das 

pessoas jurídicas, terminando por não  

darem respostas à questão da subjetividade jurídica da corporação, ou seja, a sua 
existência de forma distinta da de seus membros... O problema crucial que 

                                                 
46 “Do exposto, nota-se que o Direito Penal medieval não tinha nenhuma preocupação com a dignidade 
humana do réu criminal.Não havia, na época nenhuma garantia ao respeito da integridade física do 
condenado ou mesmo daquele que era investigado”, (BRANDÃO, 2005, p.24). 
47 “Resumiendo, podemos decir, que mientras en España y en algunos territorios de Francia meridional, 
el conocimiento y vigencia del Derecho romano se consiguen por la mediación de la Ley romana de los 
visigodos de Alarico II, el Breviarium Alaricianum(506) y este mismo Derecho de Roma, es cultivado en 
escuelas de Retórica y objeto en Provenza de laborioso estudio en el siglo XI, en Italia, en cambio, el 
conocimiento de las fuentes inmediatas de aquel Derecho, especialmente de la codificación justinianea, 
jamás se extinguió totalmente, no obstante el fuerte retroceso que experimentó la cultura, con la invasión 
de los longobardos(568). Ahora bien, éstos no se adueñaron de todo el territorio. En el exarcado e 
Ravena, en el ducado de Roma, en la Italia meridional, en Sicilia, se mantuvo la soberanía de los 
bizantinos. El emperador Justiniano por la sanctio pragmática de 554 introdujo su obra legislativa en las 
provincias italianas. Este hecho supone, naturalmente, el dar a conocer la nueva legislación mediante el 
envío de ejemplares manuscritos a los puestos gubernativos bizantinos en Italia, y a la escuela de 
Derecho e Roma. Incluso en los mismos territorios ocupados por los longobardos, el Derecho romano no 
es abolido totalmente sino que por principio de la personalidad, es mantenido como derecho de la 
población romana de Italia”, (KOSCHAKER, 1955, p.102,103). 
48 SANTIAGO, 2005, 42. 
49 “Estos desdoblamientos de la idea de Roma confirman que el Derecho romano fue adoptado por todas 
partes como el Derecho por autonomasia de la comunidad jurídica humana: es decir, tenía para ésta 
fuerza, autoridad u tradición de Derecho natural, y ocupó también en el plano total del pensamiento del 
medievo el lugar de una ética jurídica autoritaria”, ( WIEACKER, 1957, p. 35). 
50 “Aunque la discusión doctrinal actual sobre la cuestión de la responsabilidad penal de las personas 
jurídica se plantea, en realidad, como un problema de finales del siglo XIX y comienzos del XX, ya en las 
fuentes del Derecho romano se reconocía derechos subjetivos a la universitas y, por ello, los glosadores 
también se tuvieron que ocupar de este tema”,  (BACIGALUPO, 1998, p.44). 



coube aos glosadores foi o de distinguir quando seria hipótese de um delito 
cometido pela corporação, ou um delito cometido por um de seus membros.51   

Somente a partir dos canonistas é que se tem o desenvolvimento de uma teoria da 

pessoa jurídica, ainda que de forma lenta e sem abordar o verdadeiro problema da pessoa 

jurídica, e somente  

a partir de estas consideraciones es posible afirmar que desde los canonistas 
comienza la elaboración de un concepto técnico-jurídico de persona jurídica. 
Los canonistas aceptan la concepción romana de la capacidad jurídica de la 
universitas, separada conceptualmente de la capacidad jurídica singuli, pues de 
esta forma de capacidad era posible fundamentar la capacidad jurídica de la 
misma en un momento histórico en el que la figura de la Iglesia cobra 
relevancia y es considerada como el punto central de la corporación.52  

 

Note-se que nesta época já se consideravam as condições e as sanções aplicadas 

às corporações em caso de prática de ato delituoso. 

 Para Trajano de Miranda Valverde, também a maioria dos canonistas 
sustentava que universitas et ecclesia delinquere possunt. Precisa esse ilustre 
autor, as condições em que, então, um ato delituoso podia ser imputado à 
corporação: Quando deliberado e executado na forma corporativa, isto é, 
segundo as regras prescritas nos estatutos para a elaboração regular da vontade 
corporativa e sua normal execução. Seria preciso, diziam os canonistas, que se 
houvesse tocado a campainha e reunido o conselho (pulsata campana et 
congregato consilio). Na assembléia, que delibera, na forma corporativa, os 
indivíduos desaparecem. Quanto às sanções: As penas infligidas às corporações 
devem ser estritamente corporativas, isto é, não devem alcançar senão a elas, 
ressalvadas, entretanto, as penas individuais contra os membros que 
desempenharam o papel de instigadores do delito ou facilitaram à universitas os 
meios para o cometer. Prosseguem nesta linha os pós-glosadores, para os quais è 
indiscutível a capacidade de delinqüir da pessoa jurídica. É igualmente exigida a 
forma corporativa, para o que o ato da maioria é considerado como ato da 
universitas. Ela deve não só reparar o dano causado pelo delito, como também 
sofrer as penas ou castigos, que lhe puderem ser aplicadas. A pena capital é 
possível.  O declínio do sistema feudal e os albores do Renascimento trouxeram 
o enfraquecimento do poder das coletividades, com uma repressão violenta por 
parte do Estado.53   

Ficou então estabelecido pelos canonistas uma teoria de corporação 

especificamente eclesiástica que rompe com a identidade da pessoa humana, criando 

uma concepção de pessoa jurídica54. 

                                                 
51SANTIAGO, 2005, p.43. 
 
52 BACIGALUPO, 1998, p. 47. 
53 ROTHENBURG, 2005, p. 35, 36. 
54 “Por otro lado, se fundamenta una teoría específica de la corporación eclesiástica entendiéndola como 
persona y convertida de esta manera en el sujeto de Derecho, distinguiendo el concepto jurídico de 



Assim, é evidente a realidade das pessoas coletivas na Idade Média, devendo ser 

ressalvada a contribuição dos pós-glosadores, para quem é indiscutível a capacidade de 

delinqüir da pessoa jurídica, quando concebem que “o ato da maioria é considerado 

como ato da universitas e não deve só reparar o dano causado pelo delito, como também 

sofrer as penas ou castigos que lhe puderem ser aplicadas”.55  

Para os pós-glosadores a idéia de pessoa jurídica era aceita a partir da idéia dos 

canonistas de pessoa jurídica fictícia, mas admitiam também a possibilidade de que a 

pessoa jurídica pudesse cometer delitos, diferenciando os delitos próprios (delicta-

propia) dos delitos impróprios (delicta-impropia), sendo aqueles, os delitos pelos quais 

as corporações deviam responder.56 

As corporações deviam responder pelos delitos próprios, tais como delitos 

relacionados com as funções públicas ou políticas do município, e as pessoas físicas 

respondiam pelos delitos impróprios. Pode-se afirmar que na Idade Média a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica se concretizou como uma necessidade prática 

da vida estatal e eclesiástica, e segundo Silvina Bacigalupo,  

la equiparación de la persona jurídica a la persona física implicó el traslado, 
en el marco mismo de la ficción, de todas las cualidades naturales del individuo 
a la universitas, lo que explica que se deduzcan las mismas consecuencias 
jurídicas para ambas. Ello demuestra que las condiciones para determinar el 
sujeto de Derecho estaban siempre implícitamente determinadas por la persona 
individual.57    

                                                                                                                                                     
persona del concepto real de la persona como ser humano.. Esta formulación doctrinal es especialmente 
aceptada y desarrollada por el canonista medieval SINIBALDO DE FIESCHI, que fue Papa bajo el 
nombre de Inocencio IV, con la finalidad de sostener la imposibilidad de poder excomulgar a 
corporaciones enteras, dado que la universitas, como ser sin alma, no podía ser excomulgada. El 
desarrollo de INOCENCIO IV debía servir para firmar que se trataba de una persona ficticia. La 
universitas era tratada como un individuum  ficito. INOCENCIO IV la denominaba una persona ficticia 
(cum collegium in causa universitas fingatur una persona). Por lo tanto, afirmaba que la universitas no 
tenía ni capacidad de acción ni tampoco capacidad delectiva:’impossibile est, quod universitas 
delinquat’,”, (BACIGALUPO, 1998, p. 48).  
55 ROTHENBURG, 2005, p. 35. 
56 “La doctrina más importante, en este sentido, fue la desarrollada por BARTOLUS DE 
SASSOFERRATO (Bartolo de Saxoferrato) (1314-1357), quien fundamentaba la capacidad delictiva de la 
universitas con una fictio iuris. Bartolo diferenciaba dentro de los delitos de las corporaciones entre 
aquellos delitos que la universitas podía llevar a cabo de forma proprie (tanto acciones que se encuentran 
estrechamente relacionadad con la esencia y el ámbito especial de deberes de una corporación, como 
delitos omisivos de los miembros de la corporación) y los improprie (delitos improrios de la corporación) 
que solo podia realizar una persona como su representante, es decir, que la universitas sólo los podia 
realizar de forma improprie por medio del preceptor de impuestos o de sus miembros”, 
(BACIGALUPO,1998, p.52). 
57 Ibid., p.52, 53. 



A partir da Revolução Francesa, em 1789, um novo marco político e econômico, 

desenhou o papel das pessoas morais, seus direitos e deveres, e trouxe o fim de um 

sistema feudal, com o enfraquecimento do poder das coletividades e a repressão violenta 

por parte do Estado, que surgia como nova realidade sócio política. 

Foi o surgimento de um novo tempo, de iluministas e de liberais, que teve a 
figura do indivíduo como um bem maior a ser protegido pelo Estado. Surge um 
novo tempo, no qual o Direito Penal é utilizado, através da pena, para regular as 
relações da nova sociedade. Convém registrar que a uma concepção de Estado 
corresponde uma de pena e a esta uma de culpabilidade. Destaque-se a 
utilização que o Estado faz do Direito Penal, isto é, da pena, para facilitar e 
regulamentar a convivência dos homens em sociedade. Apesar de existirem 
outras formas de controle social – algumas mais sutis e difíceis de limitar que o 
próprio Direito Penal -, o Estado utiliza a pena para proteger de eventuais lesões 
determinados bens jurídicos, assim considerados, em uma organização 
socioeconômica específica.58    

 

1.2. O marco da Revolução Francesa e a modernidade 

 

O homem decide uma nova forma de organização política e econômica para 

administrar a sociedade, substitui a legitimação divina do poder dos Reis absolutistas, 

pela legitimação da razão humana do poder da maioria dos homens. Com a Revolução 

Francesa foi posta em terra toda e qualquer ideologia que não garantia o indivíduo como 

figura central de seus pressupostos, e as idéias de coletividade passam a sofrer 

desconfianças pelo novo modelo de poder. 

A guilhotina liberal da razão humana passa a operar sua força em todas as áreas 

de conhecimento. As ciências naturais, tendo o homem como um ser posto pela 

natureza, e não pela divindade, impõe seu método e conhecimento, doravante chamado 

de epistemológico e científico. Às ciências sociais, encurraladas neste território, entre 

elas o Direito, resta conformar-se ao modelo imposto para garantir a sua sobrevivência 

científica. Com o surgimento do Estado formal de Direito modifica-se a posição do 

Direito, enquanto ciência legitimadora deste Estado.  

Mas modifica-se – o que só muito raramente se vê anotado – unilateralmente, é 
dizer, por banda da concepção administrativa, que não pela do direito penal. 
Neste persiste, com efeito, uma segura tradição, de entorno jusnaturalista, que 
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essencialmente o delimita por sobre o âmbito dos “delitos naturais”, no sentido 
dos comportamentos que representam ataques a direitos subjectivos 
individuais.59  

Note-se, pelo comentário do professor Figueiredo Dias, que no Direito Penal 

Moderno de cunho liberal, permanecem ainda vestígios de preceitos jusnaturalistas, que 

vinculam o homem à sua consciência como um ser natural, talvez como ente de ligação 

metafísica da sua essência espiritual para a atuação de suas potencialidades. 

É bem certo que o estudo do Direito Penal é o estudo da culpa, e por ela, se 

entende o tema mais difícil de investigação na teoria do delito, por estar ligado a 

conceitos de Filosofia, tratando assim da tentativa de conhecer as realidades do espírito. 

Esta é uma determinação de investigação que põe delimitações aos conceitos de ação 

humana restringindo-as ao âmbito da ação natural, física, individualizada pela vontade e 

consciência do homem. 

Como já dito anteriormente, isto se dá porque o seu estudo mescla conceitos do 

direito penal e conceitos da filosofia, considerando que é a consciência da 

antijuridicidade que confirma plenamente a assertiva de Carnelutti, o qual afirma que o 

ramo do direito mais próximo da filosofia é o direito penal, pois, tanto o Direito Penal 

quanto a filosofia buscam a compreensão dos fatos do espírito.60  

 Deste ponto de partida teórico somente se pode chegar à responsabilização penal 

de entes humanos físicos, com potencialidades inerentes à sua condição de ser 

consciente para o exercício do livre arbítrio (dado referente às questões do espírito), e da 

liberdade (dado concebido a partir das concepções liberais). Em hipótese alguma, pela 

compreensão absoluta dos pressupostos deste paradigma teórico liberal é possível se 

conceber uma responsabilização penal para as pessoas coletivas. Daí porque somente 

antes da Revolução Francesa de 1789, foi possível conceber uma responsabilização 

penal de entes coletivos. Após a grande revolução, esta concepção de responsabilidade 

penal de entes coletivos, restou submersa no universo doutrinário, e somente com o 

advento de novas realidades sociais e econômicas vêm à tona variadas discussões sobre 

o tema.    
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Duas fases – uma anterior e outra posterior ao século XVIII – podem ser 
observadas com uma certa clareza. Da Idade Antiga à Idade Média 
predominaram as sanções coletivas impostas às tribos, comunas, cidades, vilas, 
famílias, etc. Após a Revolução Francesa, com o advento do liberalismo, 
surgida com o pensamento iluminista, a nova ideologia veio extinguir as 
sanções às corporações e todas as referências associadas às punições coletivas 
que pudessem pôr em risco as liberdades individuais.61  

A capacidade criminal das corporações foi praticamente esquecida diante a nova 

filosofia individualista iluminista que insuflou a Revolução Francesa. 

Novas concepções filosóficas de caráter liberal passaram a influenciar todas as 

áreas de conhecimento. A legislação advinda para objetivar as garantias dos indivíduos, 

passaram a reproduzir esta ideologia em todos os seus matizes liberais. A capacidade de 

delinqüir é atribuída tão somente à pessoa individualizada. “Pode-se dizer da Declaração 

dos Direitos do Homem, de 1789, que proclamava a individualização da pena, a qual não 

poderia passar da pessoa do condenado, ter servido de pedra fundamental desse direito 

penal que tem no indivíduo seu único protagonista”.62  

Evidente que neste período de novos ideais iluministas, o indivíduo ocupa lugar 

privilegiado, e a pessoa moral, coletiva, deixou de ser a força política e econômica 

outrora detentora de direitos e obrigações, inclusive de responsabilização não só civil, 

mas também criminal. 

Seguiu-se à revolução econômica, política e social também uma revolução 

científica, com o surgimento do positivismo científico que orientou o Direito Penal 

Dogmático principalmente nos séculos XIX e XX. 

O século XIX assistiu à ascensão, apogeu e declínio dos ideais iluministas, 

período em que se manteve parcialmente esquecida a problemática da responsabilidade 

da pessoa jurídica, desde a Declaração dos Direitos do Homem de 1789, a Constituição 

Francesa de 1791 e o Código Penal Napoleônico.  

“A pessoa jurídica continuou habitando a posição de delinqüente, muitas vezes 

tíbia, discreta e confusamente. Durante e, sobretudo logo após a Segunda Grande Guerra 

deste século, foram castigadas as empresas que tivessem conspirado com o inimigo”.63  
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A nova tendência pela criminalização da pessoa jurídica foi um fenômeno que se 

deu a partir da intervenção do Estado regulando a produção e distribuição de produtos e 

serviços, fato ocorrido apenas após a Revolução Francesa e o liberalismo. 

Os princípios individualistas e anticorporativistas do movimento revolucionário 

fizeram com que a responsabilidade criminal das pessoas coletivas não mais se 

sustentasse. Porém, pode-se dizer que nenhuma dessas razões foi a verdadeira causa de 

tal mudança, pois, basta uma simples análise da realidade anterior e posterior à 

Revolução Francesa, para se destacar que o desprestígio e a retirada de poder das 

corporações foram as causas que levaram a uma ausência de responsabilidade penal dos 

entes coletivos, pois deixou de haver a necessidade do Estado controlar o poder que 

antes detinham. Houve uma negação das forças das instituições oriundas das entidades 

coletivas, e os interesses tutelados pela sociedade como vitais eram todos de caráter 

individualista. Um excesso do momento histórico que se apresentou como uma reação 

conseqüente ao movimento político da época. 

Nas exatas palavras de João Castro e Sousa, a razão fundamental encontrou-se 
antes no fato de ter desaparecido a necessidade de punir as pessoas coletivas, 
pelo simples motivo de elas terem perdido o poderio que tinham obtido durante 
a Idade Média. Com efeito, na época do absolutismo, o Estado sentiu a 
necessidade de aplicar sanções adequadas a essas coletividades, que cresciam 
dentro de si, ameaçando sua soberania. Durante o século XIX o problema foi, 
sobretudo, tratado de uma forma dogmática, quase não se abrindo espaço para a 
discussão sobre a necessidade de punição, ou não, para os entes coletivos. Não 
obstante, em dias atuais, poder-se constatar a retomada gradativa da 
responsabilidade penal de pessoas jurídicas. Este movimento pendular – ora 
tendente a criminalizar coletividades – observa-se não só na Comunidade 
Econômica Européia, mas também pode ser verificado em outros países. O 
espírito associativo trouxe perspectivas diferentes de cooperação, além de 
algumas modalidades diversas de criminalidade não imaginadas no período 
mais romântico de ascensão do capitalismo; é essa criminalidade que ora alguns 
países pretendem coibir adotando a responsabilidade penal da pessoa jurídica. A 
história recente da responsabilidade penal da pessoa jurídica é marcada por um 
movimento internacional para responsabilização dos entes coletivos em diversas 
esferas. Nos principais congressos internacionais realizados neste século o 
assunto é inevitavelmente discutido, sob vários aspectos (criminalidade 
econômica, ecológica, crimes contra o consumidor, etc.), quase sempre 
chegando-se a conclusões tendentes a admitir a responsabilização do entes 
coletivos. Esta tendência fortaleceu-se depois da Primeira Guerra Mundial por 
duas razões: o Estado passou a ser mais intervencionista, regulando a produção 
e distribuição de produtos e serviços e prevendo punições mais graves para as 
violações a essas determinações; as empresas passaram a ser, em alguns casos, 

                                                                                                                                                     
 



em face do seu poderio resultante da formação de grandes oligopólios, as 
principais violadoras das determinações estatais.64   

Somente no início do século XX, com o surgimento de orientações políticas 

intervencionistas e com o resultado da nova realidade econômica é que veio à tona a 

necessidade de responsabilizar a pessoa jurídica. Os Estados diante das novas realidades 

políticas e econômicas passaram a sentir necessidade de intervenção para regular as 

atividades das corporações do século XX, neste momento histórico conhecidas como 

grandes empresas e oligopólios com forças desmedidas, capazes de decidir o futuro de 

nações. As forças dos sistemas financeiro e bancário, aliadas aos movimentos das 

atividades econômicas das grandes empresas deram um indicativo de que as pessoas 

jurídicas teriam que sofrer limitações de ordem política e responder penalmente pelas 

agressões praticadas por elas contra os interesses do Estado, da sociedade e das pessoas. 

Nesta configuração política e econômica surge um novo ramo do Direito, chamado de 

Direito Penal Econômico.    

“A tendência de se buscar a responsabilização da pessoa jurídica se fortaleceu a 
partir da Primeira Guerra Mundial, e da queda da Bolsa de Valores em 1929. O 
surgimento do Direito Penal Econômico não é consenso entre os autores. Para 
Hans-Heinrich Jescheck o marco é o Crash de 1929, já para Jorge de Figueiredo 
Dias e Manuel da Costa Andrade toma-se por termo a Primeira Guerra”, 
(SANTIAGO, 2005, p. 04).  

O registro histórico aponta que a preocupação com a responsabilidade penal da 

pessoa jurídica já se fazia entre os juristas penalistas, sendo possível afirmar, ter sido 

antes da queda da bolsa de valores, o surgimento de um direito voltado para regular as 

atividades econômicas. Os congressos internacionais sobre Direito Penal passaram a 

tratar do tema da responsabilidade penal das pessoas jurídicas. 

Foi no primeiro Congresso promovido pela Associação Internacional de Direito 
Penal, em Bruxelas, no ano de 1926, que se falou em responsabilidade penal dos 
Estados por violação de normas internacionais e submissão deles a penas e 
medidas de segurança. Mas somente no segundo Congresso, realizado em 
Bucareste, em 1929, é que, de forma enfática, o assunto é abordado, com a 
seguinte conclusão: ”Constatando o crescimento contínuo e a importância das 
pessoas morais e reconhecendo que elas representam forças sociais da vida 
moderna, considerando que o ordenamento legal de qualquer sociedade pode ser 
lesado gravemente, emite o seguinte voto: 1.º que se estabeleça no direito 
interno medidas eficazes à defesa social contra as pessoas morais, nos casos de 
infrações perpetradas com o fim de satisfazer ao interesse coletivo de tais 
pessoas ou realizadas com meios proporcionados por elas e que engendram, 
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assim, a sua responsabilidade; 2.ºque a imposição à  pessoa moral de medidas de 
defesa social, não deve excluir a eventual responsabilidade penal individual, 
pela mesma infração, de pessoas físicas que administram ou dirijam os 
interesses da pessoa moral, ou que tenham cometido  infração com meios 
proporcionados por estas.65  

Em outros congressos também se propiciou reconhecer a necessidade e 

responsabilização de pessoas jurídicas, o que se deu no  VI Congresso Internacional de 

Direito Penal de Roma, em 1953, e no VII Congresso realizado em Atenas, em 1957. 

Também se deu este reconhecimento no Conselho da Europa de 1977, no XII Congresso 

Internacional de Direito Penal de Hamburgo e no Congresso sobre Responsabilidade 

Penal das Pessoas Jurídicas em Direito Comunitário, em Messina no ano de 1979, e no 

XV Congresso Internacional de Direito Penal realizado no Rio de Janeiro em 1994. 

Houve uma evolução, do ponto de vista histórico considerada recente, da 

responsabilidade penal das pessoas jurídicas que já encontrou recepção nos 

ordenamentos jurídicos de alguns Estados, os quais consagraram este instituto em suas 

Constituições e em legislação especial. 

Entre os países que aceitam plenamente a responsabilidade penal das pessoas 

jurídicas destaca-se a Inglaterra, os Estados Unidos, a Holanda, a França, Portugal, 

Venezuela, México e Cuba. Há ainda os países que adotam uma responsabilidade quase 

penal, como é o caso da Alemanha, e os países que não admitem, como a Itália, Bélgica 

e Espanha. 

O Brasil com a Constituição de 1988 adotou a responsabilidade penal da pessoa 

jurídica em dois dispositivos constitucionais, somente para os casos de proteção à ordem 

econômica e ao meio ambiente. Previsão do artigo 173, parágrafo 5º, para atos 

praticados contra a ordem econômica financeira e economia popular, e a previsão do 

artigo 225, parágrafo 3º, para as atividades consideradas lesivas ao meio ambiente.  

Entretanto, parte da doutrina e da jurisprudência tem resistido à aplicação plena 

desses dispositivos, existindo posições antagônicas quanto ao reconhecimento da 

responsabilidade penal das pessoas jurídicas no ordenamento jurídico brasileiro, não 

obstante a clareza dos dispositivos constitucionais. O tema é considerado polêmico por 
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todos os doutrinadores, e quase sempre reporta a desentendimentos sobre a natureza da 

pessoa jurídica. 

Matéria polêmica, com entendimentos diferenciados e contrastantes. Clóvis 
Beviláqua agrupa em 7 (sete) teorias, as procuram explicar a natureza da pessoa 
jurídica. As mais notórias são as da ficção legal que considera as pessoas 
jurídicas simples criações da lei, ou seja, meras ficções. Neste sentido foi o 
magistério de Frederich Karl Von Savigny. E as que entendem serem as pessoas 
jurídicas verdadeiros organismos sociais, assemelhados às pessoas naturais, 
inclusive com vontade própria. Dentre os teóricos que sustentam esta posição o 
mais notório é Otto Girke.66  

A doutrina nacional tem se manifestado por entendimentos a favor e contra o 

reconhecimento da responsabilidade penal da pessoa jurídica, negando a importância da 

lei que assim define. Não existe entendimento pacífico sobre a questão, o que informa 

ser este o momento de maior produção doutrinária.    

A tentativa de atribuir a 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 deixar para segundo plano a identificação 
dos prepostos da pessoa coletiva. Trata-se de uma autêntica lavagem da 
responsabilidade criminal. A exemplo do que ocorre com a florescente indústria 
da lavagem de dinheiro, é possível a criação de uma série infinita de pessoas 
fictícias para obter a transferência do nexo de responsabilidade pessoal 
resultante de elemento subjetivo da pessoa natural dirigente para esses novos 
paraísos penais. E quando os novos apóstolos dessa ideologia – que pode 
transformar os seres humanos em sociedades anônimas ou por cota de 
responsabilidade limitada, como novas versões da impunidade criminal -, 
brandirem com os malsinados arts. 3º, 21, 22 e 23 da Lei 9.605/98, recitando o 
legem habemus, é necessário lembrar uma espécie de antídoto contra o veneno 
da prepotência e arbitrariedade da lei. Ele nos vem da sabedoria de Jean Cruet: 
Nous voyons tous lês jours la societé refaire la loi, on n’a jamais vu la loi 
refaire la societé.  67  

  

Estas são as apresentações de algumas tentativas de rejeição da responsabilidade 

penal da pessoa jurídica, o que tem levado o tema a considerações de mais alta 

relevância teórica. 
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1.3. O Direito Penal Econômico e a sua normatização. 

 

A responsabilização da pessoa jurídica se fortaleceu a partir da Primeira Guerra 

Mundial, e da queda da Bolsa de Valores em 1929 com a aparição de um novo ramo do 

Direito, intitulado de Direito Penal Econômico.  

“O surgimento do Direito Penal Econômico não é consenso entre os autores. Para 

Hans-Heinrich Jescheck o marco é o Crash de 1929, a grande depressão econômica 

americana, já para Jorge de Figueiredo Dias e Manuel da Costa Andrade toma-se por 

termo a Primeira Guerra”.68   

Não obstante os entendimentos contrários à responsabilização penal das pessoas 

jurídica, por parte de alguns doutrinadores, as Constituições modernas recentes trazem 

garantias constitucionais com estreita relação com a política econômica e social do 

Estado, e como resultado do encontro do Direito Constitucional e do Direito Penal para 

estabelecer um papel central do novo Direito Penal Econômico, onde fica evidenciada  

la relación entre Derecho constitucional y Derecho penal es desde hace ya 
largo tiempo uno de los problemas de mayor interés científico y relevancia 
política. A partir de las exigencias de la Ilustración, las constituciones de los 
diferentes Estados han venido adoptando postulados y decisiones básicas sobre 
lo asuntos político criminales. Lo que caracteriza de un modo singular a las 
más recientes constituciones como la alemana y española es que las garantías 
constitucionales constituyen derecho directamente aplicable, es decir,“self 
executing” y no son meras declaraciones políticas de carácter programático.69  

 

Parece evidente que com o surgimento do Direito Penal Econômico e a sua 

normatização constitucional, tentou-se, através do caminho da tutela dos bens jurídicos 

coletivos e supra-individuais, buscar novos conceitos de bens jurídicos que possam 

servir de tipos penais para a responsabilização das pessoas jurídicas. 

En apartados anteriores se há repetido en diferentes ocasiones que en  el 
âmbito de los delitos socio-económicos latamente concebidos podremos 
encontrarnos tanto com los delitos que tutelen directamente um bien jurídico 
individual (com proyección mediata sobre el ordem socio-económico) como 
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com delitos destinados a proteger um bien jurídico de naturaleza 
supraindividual.70   

Considerando o Direito Penal Econômico concebido como novo ramo do Direito, 

a política econômica e social do Estado passou a ser normatizada visando tutelar novos e 

supra-individuais bens jurídicos, trazendo também novos problemas de ordem técnica 

para a aplicação do Direito, e necessitando uma técnica de adequação com a dogmática 

penal, pelos princípios tradicionais da legalidade e  

la defensa en nuestro medio del principio societas delinquere non potest, y las 
pautas para la discusión de un sistema penal aplicable a las personas jurídicas, 
fueron propuestas que realizamos en un momento en que un sector considerable 
de nuestra mejor doctrina, estaba orientada por los puntos de vista de un 
finalismo ortodoxo caracterizado por: a) la adopción Del método ontológico, 
segun’el cual sistema penal se debía edificar sobre “la naturaleza de lãs 
cosas”, y b) una notória revalorización de la teoria de la retribución, con el 
conseguiente proceso de etización del derecho, que no por casualidad se 
presentó en Europa en el contexto de la última posguerra, y entre nosotros 
después de las experiencias totalitarias que padecimos en los año setenta.71  

O surgimento do Direito Penal Econômico e a responsabilização penal da pessoa 

jurídica estão intimamente relacionados com a ordem econômica moderna, e, por ser 

uma recente realidade sócio política, a normatização deste novo ramo do Direito ainda 

sofre um descompasso com a doutrina,  

todavia hoy, tanto en el ordenamiento italiano como en pocos países 
occidentales, falta un estatuto normativo general de los grupos, entendido como 
disciplina-marco que sistematice y regule de modo coherente y al menos 
tendencialmente exhaustivo los diversos aspectos societários, fiscales, jurídico-
laborale, penales reconducibles a los grupos.72   

  A necessidade de se estabelecer uma responsabilidade penal da pessoa jurídica 

em razão do novo cenário econômico, encontrou uma dogmática penal consolidada no 

respeito às garantias individuais, com uma teoria do delito ordenado sobre um modelo 

finalista, com limites na idéia do estado de direito, e assim uma nova cena sócio-

econômica trouxe a mudança e 

en el ámbito de la teoría de la pena, aprovechando la debilidad intrínseca que 
caracteriza a las “teorías de la unión”, se ha desarrollado el punto de vista de 
que la reacción estatal frente al delito, tiene por finalidad estabilizar la 
consciência normativa de la sociedad. En una afirmación en la que creo 
advertir cierto sabor hegeliano, se dice que el contenido de la pena es el 
rechazo de la desautorización de la norma, llevado a cabo a costa de quien la 
ha quebrantado. A diferencia de las tradicionales teorías preventivas que nunca 
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pudieron formular un  modelo de imputación alternativo a la teoría de la 
retribución, sabido es que la “teoría de la imputación objetiva” atraviesa toda 
la teoría del delito en sentido tradicional, por lo que suele ser presentada como 
un cambio de paradigma.73     .  

Esta mudança de paradigma indica o novo cenário referido por Righi, onde o 

caráter variável histórico do conceito de pessoa jurídica é conseqüência das variações 

dos interesses econômicos, reforçando a idéia de que o fenômeno pendular da 

importância das entidades coletivas carrega em si a importância histórica atribuída às 

atividades econômicas exercidas por elas, e daí afirmar-se que há uma relação direta 

entre as forças da atividade econômica e a aceitação do conceito de pessoa jurídica e seu 

desenvolvimento. O campo econômico passa a ser a área de maior força de impulsão 

para o reconhecimento da pessoa jurídica, considerando que a história informa que  

o desenvolvimento e a aceitação do conceito de personificação societária 
encontra campo fértil na atmosfera econômica de então. No dizer de Marçal 
Justen Filho: ‘A distinção entre a pessoa jurídica dos sócios e a pessoa da 
corporação está no cerne do conceito de personificação’. Com efeito, até o 
momento em que a empreitada econômica ficava a cargo do Estado, pouco se 
avançou no conceito de pessoa jurídica. Mas quando surgiu a necessidade de 
limitação da responsabilidade patrimonial, o conceito de pessoa jurídica alterou-
se por completo e esta ganhou, na doutrina e pela vontade legislativa, uma 
existência separada da de seus sócios ou integrantes.74   

A força da nova realidade econômica, a partir da mudança da economia mundial 

no início do século XX, e o surgimento de novas formas de organizações coletivas, 

constituídas como pessoas jurídicas de grande poderio econômico de atuação de alcance 

global, fez com que os Estados, através de suas legislações e da doutrina, dessem um 

tratamento à delinqüência destas entidades coletivas. Este fato alterou os conceitos de 

pessoa jurídica, tendo surgido a necessidade de delimitação das atividades das forças 

econômicas, o que trouxe uma realidade criminal que a legislação e a doutrina buscam 

suprir até hoje. O Estado passou a se preocupar com a normatização75 dos fatos 

relacionados à realidade econômica que se formava indiferente de sua atuação de 
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controle de atividades, o que gerou um fenômeno de forças fora da atuação estatal 

capazes de influenciar fortemente o destino de sociedades e nações, traduzindo em uma 

evolução das atividades de entes coletivos com personificação jurídica. 

Presente assim, a idéia da normatização como fenômeno estatal, a 

responsabilidade penal de pessoas jurídicas fica adstrita a este âmbito estatal. A 

preocupação do Estado em normatizar a nova relação de poder, oriunda das atividades 

das empresas, é uma necessidade de garantias dentro do Estado democrático de direito. 

O Estado busca garantir as liberdades76 individuais e coletivas, consubstanciadas nos 

direitos individuais e coletivos, em especial nos direitos supra-individuais relacionados à 

economia nacional e ao meio ambiente. Este conceito de liberdade do individuo e da 

coletividade é resultante das mudanças77 advindas das conquistas sociais que 

consagraram os direitos humanos como vitais ao reconhecimento dos valores 

democráticos individuais e coletivos. 

Em última instância o que se busca tutelar é a liberdade, e nesta concepção de 

liberdade privada, temos as liberdades de indivíduos relativas a direitos econômicos 

(liberdade de empresa e economia de mercado livre) o que constituem a natureza dos 

bens jurídicos supra-individuais a que se dispõe proteger o Direito Penal Econômico. 

É nesta seara das garantias de liberdades individuais inseridas na política de 

Liberalismo Econômico que nasce o Direito Penal Econômico, e também as 

Constituições Econômicas Liberais. Sem dúvida, a normatização das atividades 

                                                 
76 “O fim visado pela liberdade entre os antigos, escreveu Constant, era a partilha do poder: o princípio da 
liberdade dos modernos é a segurança na sua vida privada. Pois essa dualidade no sentido da velha libertas 
é um dos eixos da meditação política de um dos maiores filósofos do direito do nosso tempo, o italiano 
Norberto Bobbio, ao qual Celso Lafer – fiel à rica tradição de estudos itálicos das Arcadas – acaba de 
consagrar uma parte substancial dos seus agudos Ensaios sobre a Liberdade (Perspectiva). Na gravitação 
do pensamento do próprio Celso, a problemática juro-política de Bobbio – possivelmente o maior liberal 
italiano desde Croce -  representa uma órbita por assim dizer complementar da apologia da ação política 
em Hannah Arendt, a outra pauta constante de referências da teorização do professor paulista. Expoente 
dos ensaístas da “geração de 1960”, Celso também o é – ao lado de um Roberto Mangabeira Unger e de 
um Tércio Sampaio Ferraz Jr. – de sua presença nas letras jurídicas”, (MERQUIOR, 1981, p. 211-212). 
77 “Por fim, este terceiro ciclo retrata a entrada em cena de novas lutas por novos direitos. Das 
mobilizações ambientalistas em prol da preservação da natureza e de imposições de limites à ação 
predadora de ser humano sobre o seu hábitat, às manifestações  pacifistas em nome de um mundo livre das 
armas de destruição em massa e da corrida armamentista travada então entre as duas grandes potências do 
planeta no segundo pós-guerra – Estados Unidos e União Soviética -, o que passa a estar em jogo é a 
própria capacidade de a Terra manter-se viva, neutralizando as intenções exterminadoras implementadas 
pelos próprios homens”, (MONDAINI, 2006, p. 142).  



econômicas pelo Direito Penal Econômico ocorreu no nível constitucional, em 

conseqüência das Constituições Liberais atenderem às garantias dos direitos individuais 

e supra-individuais. 

Assim, na primeira, temos a Política Econômica como expressão concreta do 
Liberalismo Econômico identificado como doutrina, enquanto na segunda 
defrontamo-nos com o denominado Constitucionalismo Liberal, representado, 
principalmente, (a)-pela consagração dos Direitos e Garantias Individuais e (b)-
pela Teoria da Divisão dos Poderes....tratando do Liberalismo Econômico, 
entende que relaciona-se, sobretudo, aos direitos econômicos, à propriedade 
privada, ao sistema da livre empresa e à economia do mercado livre do controle 
estatal.78   

A partir desta realidade normativa constitucional, o Direito Penal Econômico tem 

encontrado espaço nas legislações especiais em diversos países, mas sempre na esfera de 

garantias de liberdades supra-individuais. Essa inserção legalista, normativista, 

constitucional deu a estabilidade que pretendem os Estados para regular o poder 

econômico das empresas, num equilíbrio da política econômica liberal e dos direitos 

supra-individuais e coletivos, estabilizando as relações sociais, políticas e econômicas. 

Mas política e direito, se bem que estreitamente ligados não se confundem; 
enquanto a política é essencialmente modificadora da realidade, o campo do 
infinitamente improvável, o direito restringe essas modificações, 
contrabalançando-as (note-se como Arendt pensa em law como lei):“Os mais 
importantes dentre os fatores estabilizadores, mais duradouros que costumes, 
usos sociais e tradições, são os sistemas legais que regulam nossa vida no 
mundo e nossas relações diárias uns com os outros”. E é esta a função da lei e 
do direito em geral.79    .     

Este equilíbrio e estabilidade alcançados pelo sistema legal ainda não foram 

completamente efetivados no que se refere à responsabilidade penal da pessoa jurídica, 

por ser recente a normatização da matéria e ainda ser grande a lacuna da doutrina, mas a 

idéia da garantia das liberdades supra-individuais está sempre presente, pois “garantista 

é, assim, o direito penal que, na sua origem, mostrou-se adequado ao Estado liberal de 

direito. A ideologia penal garantista corresponde, por sua vez, à ideologia política 

liberal”.80   

Os delitos econômicos que as pessoas jurídicas passaram a cometer 

representaram uma considerável periculosidade aos bens jurídicos tutelados pelo Direito 

Penal na ordem de proteção das atividades econômicas e da proteção ambiental. 
                                                 

78 DANTAS, 1999, p.31. 
79 ADEODATO, 1989, p.187. 
80 BRITO, 2002, p. 07. 



En la posibilidad de atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas la 
problemática de partida es clara: el incremento de la actuación económica de 
sociedades y empresa provoca también el incremento de la delincuencia 
cometida a su amparo, hasta el punto de que un estudio del Max-Planck-Institut 
sitúa en torno al 80% el porcentaje de delitos económicos cometidos en el seno 
o bajo la cobertura de personas jurídica, lo que deja planteada, de entrada, la 
considerable peligrosidad de las mismas para los bienes jurídicos a los que 
afecta su actuación81.      

A periculosidade apresentada pelas empresas modernas e a vulnerabilidade dos 

bens jurídicos coletivos, supra-individuais na ordem econômica e ambiental, formaram 

uma equação urgente de solução para a normatização da responsabilidade de entes 

coletivos.  

A capacidade de delinqüir das pessoas jurídicas exigiu a responsabilização penal 

destas entidades coletivas, e hoje a legislação e a doutrina encontram um desafio para a 

sua normatização em atenção aos princípios norteadores do Direito Penal. 

 

1.4. A experiência constitucional brasileira.  

 

Há quem entenda que no Código Criminal do Império de 1831, no seu artigo 80, 

e no Código Penal de 1890, no seu artigo 103, parágrafo único, havia a responsabilidade 

das corporações. No entanto há aqueles que concebem que tal responsabilidade só foi 

admitida com a Carta Magna de 1988, pois os dispositivos citados possuíam má redação 

e falta de elaboração técnica. 

“Sem dúvida alguma, perante o sistema legal brasileiro é plenamente admissível, 

atualmente, a responsabilidade penal da pessoa jurídica (sobretudo a de direito privado), 

em nosso entendimento”.82  

O legislador constituinte brasileiro enfrentou a questão da responsabilidade penal 

da pessoa jurídica, e restou evidente pelos artigos 173, parágrafo 5º e 225, parágrafo 3º, 

que tanto para atos praticados contra a ordem econômica financeira e economia popular, 

                                                 
81 GARCÍA ARÁN, 1998, p. 45. 
82 BRITO ALVES, 1997, p. 01. 

 



bem como para atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, as pessoas jurídicas 

responderão penalmente. 

Esta experiência constitucional é polêmica na doutrina brasileira, 
pois o legislador reavivou a discussão do assunto ao editar os dois 
dispositivos citados, não obstante existirem opiniões contrárias – 
de juristas renomados -, mas não resta dúvida que nossa 
Constituição estabeleceu a responsabilidade penal da pessoa 
jurídica.83  

Toda a história da responsabilidade de entes coletivos reforça a assertiva de que 

em momentos históricos diferentes houve a responsabilização da pessoa coletiva sempre 

quando este ente coletivo adquiriu poderio econômico, político e social, e passou a 

produzir o sentimento de ameaça aos direitos alheios individuais ou coletivos. 

Resume-se a experiência brasileira aos artigos referidos, e o tema não encontra 

muitas obras na literatura brasileira. Também no Brasil se operou da mesma forma, e a 

novidade constitucional é uma resposta ao sentimento de ameaça que o legislador 

constituinte filtrou da sociedade e trouxe para o texto constitucional, buscando atender 

aos anseios de proteção contra as pessoas jurídicas para garantir a tutela dos bens 

coletivos no âmbito da ordem econômica e ambiental. 

 

1.5. A Atual Sociedade de Risco. 

 

A atual sociedade de risco84 é a sociedade moderna e seus riscos inerentes com 

mudanças de paradigmas em muitos campos do conhecimento humano.  

No campo do Direito Penal as modernas inovações trazidas pelo Direito Penal 

Econômico tiveram origem nas alterações sociais impetradas no pós-guerra da primeira 

metade do século XX. As mudanças nas atividades econômicas, o fenômeno da 

                                                 
83 SHECAIRA, 2002, p.448. 
84 “A idéia de sociedade de risco surge com o sociólogo Ulrich Beck, em 1986, quando da publicação 
inicial da obra Risikogesellschaft Auf dem Weg in eine andere Moderne, cujas considerações acabaram 
por ganhar o mundo. Transmutando conceitos, pretendeu ele melhor explicar questões da modernidade, 
ou, como preferem muitos, da pós-modernidade. Semelhante idéia quanto aos riscos sociais impostos na 
atualidade tem importância capital quando de uma tentativa de entendimento do Direito Penal Econômico. 
Também sintoma de um mundo de contrastes, essa sociedade de profusão de riscos solicita a interferência 
penal em novas searas, como a econômica”, (SILVEIRA, 2006, p.32). 



globalização, a evolução da compreensão dos direitos humanos através dos direitos 

difusos e coletivos, e o surgimento de bens vitais supra-individuais juridicamente 

reconhecidos, apontaram para uma criminalidade econômica de resultados não previstos 

pelo Direito Penal Moderno, e fez surgir novas definições de bens jurídicos e a 

necessidade de definição de responsabilidade penal de entes coletivos. Todos estes 

fatores redundaram no surgimento de novas áreas do conhecimento jurídico como o 

Direito Ambiental e do Consumidor. 

O campo de atuação do Direito Penal Econômico é a proteção de bens jurídicos 

protegidos nos crimes econômicos, referentes a bens individuais e supra-individuais. O 

Direito Penal Econômico, no sentido amplo, é o conjunto de normas jurídico-penais que 

protegem a ordem econômica, entendida como a regulação jurídica da produção, 

distribuição e consumo de bens e serviços, e no sentido estrito, é o conjunto de normas 

jurídico-penais que protegem a ordem econômica, entendida como regulação jurídica do 

intervencionismo estatal na economia.85 

Neste novo cenário de conhecimento científico, de novas tecnologias e novas 

realidades de circulação de riquezas, o homem apresenta também novos modos de 

comportamentos e se organiza em formas diferentes de atuação não previsíveis. A 

sociedade de risco representa um modelo social de incertezas e complexidades. O 

Direito Penal não é distanciado da realidade social, e assim vem apresentando avanços 

dogmáticos que o sistema jurídico compreende em seus esforços acadêmicos através de 

teorias que traduzem essa necessidade. 

Os avanços dogmáticos que o sistema jurídico penal vem sofrendo hoje em dia 
demonstram o empenho acadêmico que lhe é peculiar. A teoria da imputação 
objetiva, os novos estudos sobre o problema do concurso de agentes, os delitos 
de perigo e cumulativos, o direito penal do inimigo, o sistema penal integral, as 
teses acerca do bem jurídico refletem com clareza como, em passos largos e 
firmes, o direito penal vai abandonando a dualidade“causalismo-finalismo” que 
por muito tempo significou seu foco principal. O fim do jusnaturalismo 
(reafirmado pelo desencantamento do mundo) e a crise do positivismo 
(perpetrado pela complexidade da sociedade moderna) impulsionaram uma nova 
forma de pensar as modalidades penais e o direito como um todo, ou seja, 
propiciaram um formato teórico de abertura cognitiva entre o direito penal e a 
respectiva sociedade a ser regulada.86 

                                                 
85 MARTINEZ-BUJAN PEREZ, 1998, p. 34, 35. 
86 SALVADOR NETO, 2006, p. 15.  



A sociedade de risco traz a necessidade de tutela penal de bens jurídicos antes 

não pensados pelo homem. O direito penal sempre pensado na perspectiva individual 

liberal não atende inteiramente à proteção de novos bens jurídicos87 supra-individuais, 

resultando em descrédito 88da eficiência do sistema penal. 

O modelo socioeconômico conhecido atualmente teve a sua origem nas idéias 

liberais, e com as modificações trazidas pelas duas grandes guerras mundiais, o Estado, 

até então de essência completamente liberal, passou a intervir nas relações econômicas 

ante as necessidades de regulação estatal, e daí com o surgimento do Direito Penal 

Econômico, apresenta-se uma nova realidade de crimes econômicos exigindo tarefa 

árdua aos doutrinadores em buscar a adequação destes novos fatos à teoria do delito, e a 

reformulação dos conceitos de ação e culpabilidade no Direito Penal.  

A estruturação deste novo Direito Penal, de intervenção em um campo supra-

individual, de direitos difusos, de difícil reconhecimento das vítimas e do dano aos bens 

tutelados, veio solicitar a criação de novos conceitos dos institutos penais, com o da 

culpabilidade para a responsabilização de entes coletivos, e de uma teoria penal para esta 

nova realidade sem desprezar os institutos da dogmática penal clássica. 

Os princípios clássicos, os quais fazem parte do arcabouço ideológico de 
legitimação da repressão penal, cedem exatamente no instante em que se 
transformam em empecilhos à adaptabilidade das prescrições positivadas: não 
conseguem reagir coma devida elasticidade às “irritações”. A alteração do 
sistema penal não advém de um movimento alternativo e externo à sua dinâmica 
própria, mas resulta das contradições internas que começam a incidir quando de 
uma nova realidade social. 89. 
 

Este é o desafio a que se propõem os autores que apontam caminhos doutrinários 

à compreensão de novos conceitos e reformulações dos institutos do Direito Penal 

                                                 
87 Visão de bem jurídico crítico: “Também os direitos fundamentais e humanos, como o livre 
desenvolvimento da personalidade, a liberdade de opinião ou religiosa, também são bens jurídicos. Seu 
desconhecimento prejudica verdadeiramente a vida na sociedade. De forma correspondente com o 
anterior, embora as instituições estatais como a administração da justiça ou o sistema monetário ou outros 
bens jurídicos de todos tampouco são objetos corporais, mas são realidades vitais cuja diminuição 
prejudica, de forma duradoura, a capacidade de rendimento da sociedade e a vida dos cidadãos”, (ROXIN, 
2006, p. 18).  
88 “A crise da legitimidade do sistema penal é a mais grave da esfera jurídica, pois, de modo drástico, o 
cidadão não acredita mais sequer que o Estado possa garantir sua incolumidade física. Na sociedade de 
risco o desencaixe das estruturas sociais com o tipo (enquanto elemento essencial do delito) gera a 
frustração da resposta estatal...”, (SALVADOR NETO, 2006, p.27).     
89Ibid., p.176. 



Moderno. A ação, a culpabilidade e os demais conceitos e elementos do crime requerem 

uma adequação teórica e dogmática para que se possa aceitar os delitos cometidos por 

pessoas jurídicas. O enfrentamento desta questão é uma tarefa hercúlea, e deve ser 

lentamente compreendida e trabalhada dentro da órbita do Direito Penal liberal 

democrático, sem fuga aos seus princípios e conceitos, sendo resultado de suas próprias 

contradições, e com respeito à dogmática penal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 2. Culpabilidade: o conceito no Direito Penal Liberal. 
              2.1.O Direito Penal e a Filosofia: o livre arbítrio e a vontade. 
              2.2.A Dogmática Penal e a Culpabilidade. 
              2.3.O Princípio da Legalidade e a Culpabilidade. 

 

         O estudo do conceito de culpabilidade é de grande importância para o 

Direito Penal90, e constitui uma questão fundamental para a compreensão do seu papel 

na sociedade, pois lida diretamente com a liberdade do homem.91   

        Para o Direito Penal liberal, o conceito de culpabilidade inclui o elemento 

de reprovação pessoal do autor do fato, do homem livre.92 Assim, “a culpabilidade é um 

juízo de reprovação pessoal, feito a um autor de um fato típico e antijurídico, porque, 

podendo se comportar conforme o direito, o autor do referido ato optou livremente por 

se comportar contrário ao direito”.93 

Através da culpabilidade se faz um juízo de reprovação sobre a pessoa do autor 

do fato, buscando a sua responsabilidade pessoal.   

 Para que exista um crime faz-se necessário uma ação típica, antijurídica e 

culpável, daí o princípio “nullum crimen sine culpa”. 

                                                 
90 “Diz-se que o problema central do direito penal é o da culpabilidade. Sem pretendermos estabelecer 
uma hierarquia de valores entre os conceitos penalísticos, os quais são todos igualmente importantes e 
estão ligados entre si de tal maneira que, se um desaparece, também os outros se ressentem, pode-se dizer 
que o conceito de culpabilidade é aquele que, mais do que qualquer outro, atrai a atenção dos profanos e 
dos estudiosos, porque nele se reflete, imediatamente, a orientação mental do investigador”, (BETTIOL, 
2003, p. 123).   
91 “En contraste fundamental con el animal, el hombre se caracteriza negativamente por una amplia 
libertad respecto de las formas innatas e instintivas de conducta y, positivamente, por la capacidad y 
misión de descubrir y establecer por sí mismo la rectitud de la conducta por medio de actos inteligentes” , 
(WELZEL,1997, p 171). 
92 “Apesar de las discrepancias terminológicas, existe en ciencia y jurisprudencia fundamental armonía 
en torno a la esencia de la culpabilidad (no sin embargo, acerca de su contenido): se contempla la 
característica decisiva de la misma en el reproche formulado al autor por su motivación contraria al 
deber. Culpabilidad es reprochabilidad. Con el juicio desvalorativo de la culpabilidad, se reprochará al 
autor el que no ha actuado conforme a Derecho, el que se ha decidido a favor del injusto, aun cuando 
podía comportarse conforme a Derecho, aun cuando podía decidirse en favor de Derecho”, 
(MAURACH, 1962, p.14).  
93 BRANDÃO, 2003, p. 131. 



A culpabilidade é um juízo de reprovação pessoal94, e consiste um dos três 

elementos do crime.95 Assim, a culpabilidade é um juízo de reprovação sobre o autor do 

fato, enquanto a tipicidade e a antijuridicidade são um juízo sobre o fato. 

 A responsabilidade pessoal indaga sobre os motivos que levaram o agente a 

cometer o delito, diferentemente da responsabilidade objetiva que se interessava pelo 

resultado de dano.96 

Para o Direito Penal a responsabilidade pessoal torna relevante a culpabilidade, 

para a aplicação da pena, que é proporcional à culpa. 

O estudo da responsabilidade pessoal teve início a partir da teoria psicológica da 

culpabilidade97, no século XIX, defendida por Franz von Liszt, Manzini e outros, e foi 

uma decorrência lógica do positivismo de origem naturalista causal. Enfrentou a 

concepção de responsabilidade objetiva que imperava até então, trazendo uma 

concepção naturalística confrontando com a concepção da ação, embora mais tarde 

superada pela teoria psicológico-normativa da culpabilidade de Frank98 e pela teoria 

normativa pura da culpabilidade99, por não dar respostas objetivas a questões da 

dogmática penal.  

  As legislações de muitos países trazem expressamente o princípio da 

responsabilidade pessoal, dando garantia de que a pena não passará da pessoa autora do 

                                                 
94 “Una acción típicamente antijurídica tan solo es relevante para el derecho penal si el juicio de desvalor 
sobre el acto se extiende también al auto”, (MAURACH, 1962, p.11). 
95 “O crime é uma ação típica, antijurídica e culpável. Portanto, para que haja um crime é necessário que 
existam todos os seus elementos, quais sejam: a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade”, 
(BRANDÃO, 2003, p.131).  
96 “Por isso diz-se que a culpabilidade é o elemento mais importante do crime, porque o Direito Penal há 
muito abandonou a responsabilidade pelo resultado, ou responsabilidade objetiva, para debruçar-se sobre a 
responsabilidade pessoal. A culpabilidade, pois, veio romper definitivamente com a responsabilidade 
objetiva”, (Ibid., p. 132).  
97 “Constituiu-se, sob o patrocínio da escola técnico-jurídica, a teoria de que o dolo (e a culpa) era um 
conceito puramente psicológico. Para os defensores desse pensamento a imputabilidade era um 
pressuposto da culpabilidade jurídico-penal. A culpabilidade passa a ser conceituada como uma ligação de 
natureza interior, anímica, psíquica entre o autor e o fato”, (SHECAIRA, p.94, 2002). 
98 “Deveu-se a Frank, em 1907, a formulação da teoria psicológico-normativa da culpabilidade, a qual foi 
aperfeiçoada por Mezger e Goldsmith, dando linhas científicas ao conceito de culpabilidade”, 
(BRANDÃO, 2003, p. 140). 
99 “Todas las disposiciones para la acción que llevamos en nosotros hemos tenido una vez que adquirirlas 
y practicarlas por medio de laboriosos actos individuales. Esta reserva de disposiciones automatizadas 
para la acción que funciona en el semiconsciente o inconsciente nos da un ámbito de acción para fines 
siempre más lejanos y más amplios”, (WELZEL, 1997, p.180).  



crime. No Brasil o princípio da culpabilidade não é expresso em artigo próprio, mas está 

presente na Carta maior, e assim depreende-se estar inserido na Constituição brasileira, 

em seu artigo 1º, inciso III, que trata da dignidade da pessoa humana.100 Também se 

pode afirmar que o princípio da culpabilidade constitui a idéia central da qual derivam 

os princípios da responsabilidade subjetiva (ou pessoal), da personalidade da pena 

(art.5º, XLV, da CF) e da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF). 

Assim, temos a culpabilidade como elemento do crime, e nela reside o elemento 

de reprovação da pessoa autora do fato típico e antijurídico.  

A livre escolha de agir conforme ou não ao Direito, dá ao autor do fato a 

responsabilidade pessoal que por ela responde, e essa é a questão mais importante para 

se chegar à culpabilidade do agente do crime, é a própria consciência da antijuridicidade. 

Não é uma teoria do contrário ao Direito, mas do que é conforme ao Direito, é a não 

opção, pelo autor do fato, pela via do Direito101. Toda conduta típica é antijurídica até 

que a exclusão da antijuridicidade se opere. Somente conhecendo o injusto, pode o autor 

fazer a escolha pelo justo. Trata-se de uma questão de conhecimento humano102, não só 

o conhecimento de uma ética humana inerente, mas o conhecimento construído pela 

experiência pessoal dentro da sociedade, pois quanto maior o conhecimento sobre as 

regras sociais, maior a consciência de antijuridicidade. Pode-se afirmar que é a 

capacidade de conhecer do homem, de perceber o mundo, de apreender valores e normas 

                                                 
100“O princípio da culpabilidade também deixou de ser expressamente previsto no texto constitucional, 
não obstante sua grande relevância para o Direito Penal (nulla poena sine culpa). O princípio da 
culpabilidade, porém, pode ser extraído do art.1º, III, da Constituição Federal, que estabelece a dignidade 
da pessoa humana como um dos fundamentos da República brasileira (art. 1º, III, da CF), além de 
constituir a idéia central da qual derivam os princípios da responsabilidade subjetiva (ou pessoal), da 
personalidade da pena (art.5º, XLV, da CF) e da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF)”, ( 
SHECAIRA, 2002, p. 90).    
101 “La nota decisiva reside en clara separación entre el desvalor “culpabilidad” que grava al autor, y el 
injusto que distingue al acto. Unánimemente se reconoce a la naturaleza altamente personal, 
estrictamente individual, del juicio de reproche propio de la culpabilidad. Por último, todas las opiniones 
admiten que la culpabilidad es algo más que un simple juicio de desvalor sobre el autor en relación a los 
restantes sujetos de la colectividad: este juicio formula una desaprobación al sujeto por haberse decidido 
– ahí reside el reproche – en favor del mal cuando personalmente era capaz de optar por la vía del 
Derecho”, (MAURACH, 1962, p. 15).   
102 “Todavia, dentre os vários conceitos que constituem o muito mesclado tecido do conhecimento humano 
há alguns determinados ao uso puro a priori (inteiramente independente de toda experiência). Esta sua 
faculdade requer sempre uma dedução, pois para a legitimidade de tal uso não são suficientes provas da 
experiência, mas se necessita saber como estes conceitos podem se referir a objetos que não tiram de 
nenhuma experiência”, (KANT, 1983, p. 79). 



que lhes permite conviver em sociedade, e poder formar a consciência de 

antijuridicidade, para lhe ser imputada responsabilidade pessoal, ante o exercício de sua 

liberdade de escolhas de condutas.      

 

  2.1. O Direito Penal e a Filosofia: o livre arbítrio e a vontade 
        

O Direito Penal preocupa-se com a contenção da violência, regula as ações do 

Estado sobre a liberdade do homem. E é a dogmática penal que vem garantir o 

enquadramento desta violência, uma aplicação módica da violência estatal. Esta 

preocupação com a liberdade e o livre arbítrio103 do homem dá ao Direito Penal uma 

característica que nenhum outro ramo do Direito possui. 

É o livre arbítrio, o exercício da liberdade que pela vontade104 do homem é 

manifesto, por mais variável e mutável que seja esta vontade, que consiste o valor maior 

tutelado pelo Direito Penal. Tal importância demonstra que a liberdade é um interesse 

vital tutelado pelo Direito, considerado assim um bem jurídico.105O Direito não cria o 

interesse vital, ele apenas o tutela, reconhecendo a sua importância ante a manifestação 

da sociedade.  

Desta forma, vontade, liberdade e consciência são elementos essenciais para a 

compreensão do dolo, da escolha de agir conforme ou não o Direito e a 

imputabilidade.106 

                                                 
103“Assinala a doutrina que a noção de livre arbítrio, enquanto pressuposto da culpabilidade, mostrou-se 
tão importante para os clássicos, exceção representada por Feuerbach, que o problema da imputabilidade 
tornou-se um de seus mais freqüentes temas de estudo”, (FREITAS, 2002, p. 133). 
104 “Com efeito, mover agora pela vontade os membros do corpo, e logo depois não os mover; sentir agora 
um afeto e logo depois já não o sentir; exprimir, por meio de sinais, sábias idéias, e logo voltar ao silêncio 
são características da mutabilidade da alma e da inteligência”, (SANTO AGOSTINHO, 1984, p.122). 
105 “El derecho es, por su naturaleza, la protección de los intereses ; la idea de fin da fuerza generadora 
al Derecho. Nosotros llamamos BIENES JURÍDICOS a los intereses protegidos por el Derecho. Bien 
jurídico es el interés jurídicamente protegido. Todos los bienes jurídicos son intereses vitales del 
individuo o de la comunidad. El orden jurídico no crea el interés, lo crea la vida; pero la protección del 
Derecho eleva el interés vital a bien jurídico. La libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, el 
secreto de la correspondencia...”, (LISZT, 1927, p. 2). 
106 “A responsabilização de seus atos deve ser-lhe imputada, posto que, em última instância, a liberdade – 
não podemos deixar de reconhecer – é o fundamento da culpa jurídico-penal. Liberdade do homem é 
liberdade de decisão, não no sentido de eleição de uma entre várias possibilidades de ação, mas no de 



 O Direito Penal, como hoje conhecido, é uma ciência recente, mas a Filosofia do 

Direito Penal sempre foi objeto de meditação para os filósofos.107 

 Reside no estudo da vontade humana, no livre arbítrio, a preocupação dos 

filósofos. Saber se o homem age por sua livre vontade, e se existe de fato esta vontade, e 

se ela é livre108 constitui, talvez, a pergunta mais importante já feita pelo homem. O mito 

de Adão, a escolha a partir de sua própria vontade faz do homem a sua essência. Esta 

realidade109 diferenciada dos outros seres vivos faz do homem uma singularidade sobre 

o conhecimento que se apodera para o exercício da liberdade. A liberdade 

individualizada como conhecemos é o ponto central do conhecimento filosófico da 

civilização ocidental.    

 
  2.2. A Dogmática Penal e a Culpabilidade. 

 

A dogmática penal só existe a partir do surgimento da lei penal. Com os textos 

normativos penais, surge um conhecimento do Direito Penal, e os signos desse 

conhecimento constituem a metalinguagem, que é a própria dogmática penal. 

                                                                                                                                                     
decisão sobre aquilo que há-de ser feito através dele e portanto, em último termo, decisão de ele sobre ele. 
Eu determino minha acção na medida em que, livremente, me decido sobre mim mesmo. Essa liberdade 
de decisão só se realiza de fato na ação concreta, ligada a diversos fatores interiores e exteriores ao autor. 
Toda decisão é mediatizada, pois, por uma série de condicionantes da vida, que, de resto, é corolário da 
própria culpa individual. Partindo de uma frase já notória e Ortega y Gasset, poderíamos resumir todo o 
problema da seguinte forma: “eu sou eu e minhas circunstâncias” – e nós acrescentaríamos – “que faço 
minhas” (conforme expressão cunhada por Miguel Reale Jr., em curso freqüentado por Sérgio Salomão 
Shecaira). Tal liberdade acarreta, evidentemente, a responsabilização pelos atos cometidos, quando estes 
forem realizados contrariamente a uma norma específica previamente inserida na órbita de abrangência 
penal”, ( SHECAIRA, 2002, p. 103).  
107 “Pondo, porém, de parte estes desvios, que não atingem a substância das coisas, um dos maiores 
méritos da Escolástica foi o de ter sempre afirmado que o direito derivava da moral, e, portanto, que o 
direito penal provinha da ética”, (BETTIOL, 2003, p. 14). 
108 “Alguns acreditam poder demonstrar que a vontade não é livre, mas está sempre determinada por outra 
coisa. E assim julgam porque entendem por vontade algo distinto da alma, considerando esta última como 
uma substância cuja natureza consiste apenas em ser diferente. Deve-se notar que, embora a alma humana 
seja determinada pelas coisas exteriores para firmar ou negar, não é determinada a ponto de ser 
constrangida por elas, mas permanece livre, pois nenhuma coisa tem o poder de destruir a essência dela.... 
pois é isto ser uma coisa pensante”, (SPINOZA, 1983, p. 38). 
109 “Desde os tempos mais remotos da filosofia, os pesquisadores da razão pura conceberam, além dos 
seres sensíveis ou fenômenos (phaenómena), que constituem o mundo sensível, seres inteligíveis 
(noúmena), que deveriam constituir o mundo inteligível, e, como confundiam fenômeno com aparência 
(coisa desculpável numa época ainda inculta), atribuíam realidade apenas aos seres inteligíveis”, (KANT, 
1984, p. 49).  



 A dogmática jurídica110 faz uma investigação descritiva e expositiva dos 

princípios fundamentais do direito positivo em sua coordenação lógica e sistemática.111   

Na doutrina penal, o problema da liberdade é o marco da culpabilidade, é o poder 

de atuar livremente de outra forma, sendo a liberdade um pressuposto e não fundamento 

da culpabilidade.112 O livre arbítrio torna-se um problema central para o direito penal. 

Para a dogmática penal o conceito tradicional de culpabilidade é a pedra angular 

do direito penal, pois traduz a liberdade de escolha do homem de agir não conforme o 

direito quando podia livremente agir conforme este direito. Para alguns juristas este 

conceito é cientificamente insustentável por ser indemonstrável.  

Para Muñoz Conde “a capacidade de se poder atuar de modo diverso daquele 

como realmente se atuou, fato em que se pode acreditar, mas não se pode 

demonstrar”.113 Para Welzel “la culpabilidad no es un acto de libre autodeterminación, 

sino justamente la falta de determinación de acuerdo a sentido en un sujeto 

responsable”.114 Segundo Vives Antón a liberdade é “indemostrable, porque ninguno de 

los argumentos sobre la libertad constituye, en realidad, una demostración, en el 

sentido que ese término tiene en la ciencia”.115 Ferri116, em sua obra Princípios de 

                                                 
110 “Por tal expressão, tendo em vista a que se propõe este trabalho, entende-se, para efeitos deste capítulo, 
a atitude predominantemente na chamada ”ciência do direito” tal como se mostra em nossa época. Essa 
identificação entre dogmática e ciência não parece ser adequada a uma terminologia rigorosa devendo-se 
reservar uma acepção mais ampla ao vocábulo “ciência”: mas em termos práticos, questionar os dogmas 
jurídicos – as normas – impostos pelo poder vigente não é tarefa do jurista, mas do filósofo”, 
(ADEODATO, 2006, p. 143). 
111“ De esa manera la ciencia jurídica construye dogmáticamente el sistema de los principios del derecho 
vigente. Y el conocimiento metódico y sistemático de tales principios es sobremanera útil para la fecunda 
y vigorosa aplicación del derecho”, (ROCCO, p. 23, 1999). 
112 “En la doctrina penal, el problema de la libertad (del poder actuar de otro modo) viene tratándose en 
el  marco de la culpabilidad: el poder de actuar de otro modo – dice generalmente – es el fundamento de 
la culpabilidad. Y, así, la indemostrabilidad de ese poder actuar de otro modo lleva a unos a negar la 
culpabilidad – prescindir de ella - , a otros a reformularla, hablando de la culpabilidad como límite, de 
culpabilidad sin reproche, et.; y, finalmente, a otros a resignarse de diversos modos a utilizar un concepto 
sin posible traducción empírica”, (VIVES ANTÓN,  1996, p. 313). 
113 MUÑOZ CONDE, 1988, p.127.    
114 WELZEL, 1997, p.177. 
115 VIVES ANTÓN, 1996, p.332. 
116 “Seja como for, é inegável que a crença no livre arbítrio ou livre vontade, como critério para julgar 
moralmente os atos humanos se tem reduzido muito. Tanto isto é verdade que – enquanto Francisco 
Carrara, pouco depois da publicação do meu livro sobre a “teoria da imputabilidade e negação do livre 
arbítrio” (1878) punha uma nota na última edição do seu Programa (1882) para dizer que não se ocupava 
dos criminalistas que negam o livre arbítrio, porquanto sem este ele entendia impossível uma ciência da 
justiça penal – vice-versa, os mais recentes trabalhos criminalistas na Itália (Impallomeni, Alimena, 



Direito Criminal, afirma “que a existência do livre arbítrio não se pode demonstrar 

cientificamente e é negada por teólogos e filósofos insignes e que, de todo modo, não 

pode a justiça penal estar condicionada à crença no livre arbítrio do delinqüente...”.117  

Não obstante toda a polêmica o livre arbítrio é considerado essencial e 

necessário118 para a conceituação do instituto da culpabilidade, pois é na decisão de agir 

não conforme ao direito, quando podia agir livremente conforme o mesmo, que se 

consubstancia a essência da culpabilidade. Note-se, entretanto, que não é absoluta a 

compreensão do livre arbítrio para a definição do agir livremente com outra conduta 

conforme o direito, tornando-se necessária manter a compreensão relativa à falta de 

outro elemento que possa garantir a compreensão absoluta da culpabilidade humana. Se 

o livre arbítrio for questão estranha ao Direito Penal, teremos um calcanhar de Aquiles, 

por onde se infiltra uma idéia de negação do princípio da culpabilidade.   

A solução desta intrincada questão se dá pela compreensão de que para a 

Dogmática Penal, o que importa é a condição humana de poder escolher uma conduta 

não conforme ao direito, quando podia optar por uma conduta conforme o direito. 

A liberdade de escolher é matéria de discussão filosófica e sociológica das mais 

intrigantes, sendo discutível a necessidade de sua definição do âmbito do direito penal. 

Como afirma Jiménez de Asúa: “apresurémonos a subrayar que se trata de uma 

valoración jurídico formal y no meramente ética. Por eso no entramos en el debate de la 

existencia o negación del libre albedrío.”119  

Trata-se, sem dúvida, de uma questão crucial para compreender o uso do termo 

culpabilidade em toda a extensão do debate em torno do Direito Penal, e definir o que é 

culpabilidade jurídica. Para o professor Cláudio Brandão: 

                                                                                                                                                     
Longhi, Rocco, Manzini, etc.) e em outros países (Liszt, Prina, Garraud, Cuché, etc.) declaram que o livre 
arbítrio é questão estranha ao direito penal”, (FERRI, 1996, p.224). 
117 FERRI, 1996, p.211. 
118 “Mas os criminalistas ecléticos entre as duas escolas e os neoclássicos, declarando, contudo, o livre 
arbítrio do homem como não necessário à justiça, persistem em afirmar, porém, que há sempre uma 
profunda e essencial diferença mesmo jurídica entre o crime cometido com vontade e inteligência normais 
e o praticado em estado de imaturidade (infância) ou de enfermidade mental (loucura, embriaguez, surdo-
mudez). E fazem apelo sobretudo ao estado atual da “consciência pública” e do “sentimento comum” para 
sustentar que a lei penal deve conservar a “imputabilidade moral” do delinqüente como condição 
necessária para que, da sua “imputabilidade material”, possa derivar a sua “imputabilidade e 
responsabilidade penal”, (FERRI, 1996, p. 224). 
119 JIMÉNEZ DE ASÚA, 1945, p.447, 448. 



Com o fim de demonstrar ainda mais as divergências sobre o conceito de 
culpabilidade, trazemos à colação a posição do professor alemão Jürgen 
Baumann, para quem a culpabilidade é decorrente da responsabilidade social. 
Em primeiro lugar a culpabilidade seria um conceito tão amplo que permitiria 
em si mesmo a sua “socialização, secularização e desmitologização”. Ao lado 
de uma culpabilidade jurídica, existe uma culpabilidade moral, uma 
culpabilidade religiosa, etc. que não dão, porém, fundamento a uma concepção 
jurídica de culpabilidade. A culpabilidade jurídica é, em verdade, uma culpa 
social-jurídica, pois advém da possibilidade de um comportamento socialmente 
responsável, a saber: o sujeito deve direcionar-se conforme as exigências da 
sociedade. Se assim não procede, sua conduta será revestida da reprovação 
social, “por não haver observado as exigências sociais cumpridas em geral e 
por ele também”. Ao passo que o conceito de culpabilidade deve ser 
socializado e secularizado, ou seja, liberto da culpabilidade moral e da 
religiosa, deve ser desmitologizado, o que significa que ele deve ser igualmente 
liberto dos laços morais e religiosos a que se arraigou.120  

Neste sentido torna-se discutível121 a absoluta configuração funcional da 

culpabilidade a partir da condição humana do livre arbítrio, como forma de se alcançar 

legitimidade material da culpabilidade. Os modos de atuação das relações humanas vêm 

demonstrando que a liberdade e a livre escolha de condutas são inerentes ao processo 

histórico do próprio homem. Isto implica em novos estudos sobre as formas de agir do 

homem, quer seja pela sua ação direta, própria, individualizada em sua pessoa física, 

quer seja pela ação indireta, coletiva, individualizada pela figura de uma instituição, 

possibilitando uma abertura cognitiva para novas concepções do instituto da 

culpabilidade, entre elas, a responsabilização penal da pessoa jurídica.122  

                                                 
120 BRANDÃO, 2003, p.135. 
121 “La ubicación del principio de culpabilidad en el plano de las estructuras de legitimidad material no 
es del todo novedosa. Por el contrario, la subordinación el concepto de culpabilidad a la función que 
debe desempeñar (es decir, el concepto funcional de culpabilidad) resulta extremamente discutido. De 
acuerdo a lo que hemos sostenido, si el principio de culpabilidad-y la culpabilidad misma-,son una 
estructura de legitimidad, el contenido de ambos es un logro evolutivo. Tanto el concepto de culpabilidad, 
como su incorporación y ubicación en el sistema jurídico penal, son fruto de un proceso histórico 
contingente Esto parece difícilmente discutible. Ni es necesario que el sistema jurídico penal exija 
culpabilidad para aplicar una pena, ni es necesario que entienda por culpabilidad lo que actualmente 
entiende (podría ser de otro modo)”,  (GÓMEZ-JARA DÍEZ, 2005, p.279). 
122 “Para solucionar as dificuldades localizadas numa complexa ampliação do horizonte futuro, a 
Dogmática tem acentuado o grau de abstração da sua conceitualidade. Em outras palavras, com o aumento 
de incertezas, uma resposta tem sido aumentar o nível de abstração. Por exemplo: dada a injunção de 
novas situações ditadas pelo crescimento da intervenção do Estado no domínio econômico, a Dogmática 
Jurídica procura conceitos mais abertos, capazes de explicar a quebra de hierarquias normativas comum 
no Direito Econômico que parece revolucionar os velhos pricípios da legalidade e da constitucionalidade. 
A propósito, note-se o que sucede com o conceito de Estado de Direito surgido em oposição ao antigo 
Estado policial no contexto da administração pública. O conceito, sabidamente, se funda no preceito da 
legalidade, o qual nasceu, justamente, de um imperativo dos tempos modernos”, (FERRAZ JR. 1998, 
p.191, 192). 



O interesse da dogmática jurídico-penal pelo conceito de ação é correspondente 

aos estudos sobre a culpabilidade, pois a partir da clareza do conceito de ação será mais 

detalhada a definição de culpabilidade. O estudo desta questão traz aprofundado 

conhecimento sobre a teoria da ação e sua repercussão no sistema de imputação penal. 

Tratar-se-á, então, das discussões fundamentais propostas no âmbito das 
formulações ontológicas do conceito de ação, bem assim das questões 
relacionadas com a validade este mesmo fundamento, trabalhando os enfoques 
causal-naturalista, neokantista e finalista da teoria da ação no âmbito jurídico-
penal. Costuma-se considerar Hegel “o pai do conceito jurídico penal de ação”, 
na medida em que identifica em sua obra a atividade como expressão da 
vontade correspondente à culpabilidade. Aí começou a construção sistemática 
de delito que até hoje segue sendo o principal objeto da discussão jurídico-
penal. O delito era então considerado simplesmente a provocação do resultado 
típico por uma ação. Assim, para estabelecer o conteúdo do tipo tentou-se 
desenvolver o conceito de causalidade. Mas, de um lado, as teorias ontológicas, 
como a da condição, não podiam delimitar o tipo em razão de sua própria 
amplitude, de outro lado, as teorias normativas descaracterizavam o conceito de 
causalidade, posto que não a reconheciam em situações onde esta era, de fato, 
inegável. Diante desta situação de insuficiência, a doutrina inclinou-se pelo 
desenvolvimento do outro elemento do tipo, apesar de que este esforço, ao final, 
demonstrou chegar a problemas idênticos.Convém recordar que, ao final do 
século XIX, o mundo assistiu à ascensão do positivismo e o incisivo aumento de 
importância das ciências naturais. As descobertas de Freud e Darwin elevaram o 
conhecimento científico baseado na percepção pelos sentidos a degraus até 
então impensados.123     

Sendo a liberdade do homem, manifesta pela sua vontade, o valor maior tutelado 

pelo Direito Penal124, a sua importância para o Direito Penal é vital, bem como para o 

próprio Direito.125  A evolução do instituto da culpabilidade126 é a evolução do Direito 

Penal e do próprio Direito, daí a importância da culpabilidade como objeto de estudo. 

Como bem disse von Liszt “pelo aperfeiçoamento da teoria da culpabilidade mede-se o 

progresso do Direito Penal”.127 

Há que se considerar a importância destas questões sobre a culpabilidade como 

um norteador científico para o Direito Penal, porque a teoria do delito é considerada a 

partir do conceito de ação, donde se depreende a compreensão de culpabilidade. E, o 

                                                 
123 BUSATO, 2005, p. XXXIII, 01, 02. 
124 LISZT, 1927, p.02. 
125 “Mas não nos iludamos, contudo: se o Direito Penal morrer, morre também, com ele o próprio Direito”, 
(FERREIRA DA CUNHA, 1998, p.33). 
126 “Assim se justifica a aceitação do postulado que torna possível a nossa investigação, na precisa medida 
em que dá sentido ao problema nela tratado: todo o direito penal é um direito penal da culpa e esta 
constitui pressuposto e fundamento de toda a pena e de sua medida”, (FIGUEIREDO DIAS, 2000, p. 
176,177).  
127 BITENCOURT, 2004, p. 103. 



futuro do Direito Penal é o futuro da compreensão de culpabilidade, como disse Edmund 

Mezger, “o futuro da culpabilidade é o futuro do próprio Direito Penal em si”.128 

Os juristas tendem a considerar com mais importância as questões dogmáticas do 

que as questões de ordem material, pois estas acontecem com maior velocidade, 

tornando mais difícil a sua pesquisa, como diz Ferraz Jr. 

 Na verdade, os dois tipos de questão, no discurso judicial globalmente 
considerado, embora separados pela análise, estão em correlação funcional. 
Apesar disto, é preciso reconhecer que os juristas, há mais de um século, tendem 
a atribuir maior importância às questões “dogmáticas” que às “zetéticas”. Estas 
últimas são mais livres, no sentido de mais abertas, e, por isso mesmo, muitas 
vezes dispensáveis, pois a pesquisa pode trocar com mais facilidade os seus 
conceitos hipotéticos, enquanto a “dogmática” (num sentido restrito até mesmo 
mal entendido),conforme nos faz ver Reale, presa a conceitos fixados, obriga-se 
muito mais ao trabalho de interpretação. 129   

A dogmática jurídico-penal legitima130 o funcionamento do direito penal. A 

construção de uma dogmática penal da culpabilidade para a responsabilização penal da 

pessoa jurídica a partir dos textos jurídicos exige a atualização das teorias jurídico-

penais dos institutos clássicos da dogmática131, como forma de manutenção do princípio 

da legalidade no direito penal garantido dentro do Estado Social Democrático de 

Direito132. 

    
2.3. O Princípio da Legalidade e a Culpabilidade 

 

A história do Direito Penal é a história da legalidade. É uma história tardia, pois 

“é na idade moderna que temos o nascimento propriamente dito do Princípio da 

                                                 
128 RODRIGUES, 2004, p.07. 
129 FERRAZ JR., 1997, p.90.  
130 “Ora, no mundo ocidental, onde essa legitimação vem perdendo a simplicidade, que se revela na sua 
referência a valores outrora fixados pela fé, ou pela razão ou pela “natureza”, o recurso a questões 
“zetéticas” torna-se inevitável. Viehweg  assinala , por exemplo, o que ocorre no direito penal, notando 
quão pouco é ainda indicado como sabível, nesse campo, pela pesquisa criminológica, e qual o esforço 
desenvolvido pela dogmática penal em fornecer pressupostos convincentes, simplesmente para manter-se 
em funcionamento”, (FERRAZ JR. 1997, p.91). 
131 “A dogmática jurídica é a forma preponderante no direito do Estado moderno. Claro que tal tipo de 
organização e distribuição do direito nem sempre existiu, é um fenômeno histórico sem precedentes”, 
(ADEOTADO, 1996, p.11). 
132 “En conjunto, el Derecho penal de los últimos años há aumentado significativamente su capacidad, 
eliminando de paso algunas garantias específicas Del Estado de Derecho que se habían convertidoen um 
obstáculo para el cumplimiento de sus nuevas tarefas”, (HASSEMER e MOÑOZ CONDE, 1995, p.28). 



Legalidade, em 1764, através da obra do Marquês de Beccaria, Cesare  Bonesana, 

intitulada: Dos Delitos e das Penas”. 133   

 O princípio da legalidade foi formulado juridicamente em 1801, com a obra de 

Anselm von Feuerbach. Para Feuerbach toda pena dentro do Estado é uma conseqüência 

de uma lesão jurídica, fundamentada na preservação do Direito, e de uma lei que comine 

um mal sensível, donde decorre o princípio “nulla poena sine lege”. Surge o princípio da 

legalidade como fundamento do Direito Penal do Estado Social Democrático e de 

Direito.134  

O Direito Penal Moderno é decorrente da influência do iluminismo em toda a 

Europa, tendo como noção política a razão humana para guiar todos os propósitos do 

movimento filosófico.135  

As concepções de um Direito Penal democrático surgiram depois da experiência 

do Direito Penal totalitário, através do Estado teocrático ou totalitário, e só então o 

pensamento democrático concebeu o indivíduo como pessoa.136  

O Princípio da legalidade é o princípio dos princípios, e está essencialmente 

ligado ao Estado democrático.137 A culpabilidade é um juízo derivado138 do princípio da 

legalidade, pois só existe crime, se o fato for típico, antijurídico e culpável. Assim o 

juízo de culpabilidade somente é exercido após a tipicidade do fato ser verificada e a sua 

antijuricidade reconhecida. Ambos elementos do crime são elementos objetivos que se 

baseiam na legalidade, conforme o princípio “nullum crimen sine lege”. 

                                                 
133 BRANDÃO, 2005, p. 29. 
134 “No Estado Social e Democrático de Direito não é admitido o uso arbitrário do Direito Penal pelos 
detentores do poder político, posto que o dito Princípio é a mais alta limitação ao jus puniendi estatal”, 
(Ibid., p. 36, 163). 
135 “A influência do modo de pensar dos iluministas em relação ao direito, foi notável e até hoje constitui 
em um dos mais importantes paradigmas da filosofia do direito”, (FREITAS, 2001, p.64). 
136 “Isto quer dizer que não há verdadeira democracia quando o indivíduo é considerado, sob o ângulo 
visual abstrato e anti-histórico, como o centro de uma rede formal de relações e de exigências que 
prescindem da realidade. O caráter de pessoa é essencial ao homem, e esse caráter é função de uma 
qualificadora moral do próprio indivíduo”, (BETTIOL, 2003, p. 55).  
137 “O Princípio da Legalidade, portanto, é uma propriedade do Estado Social e Democrático de Direito”, 
(BRANDÃO, 2005, p. 163). 
138 “Neste sentido, afirma-se que a culpabilidade é um juízo derivado porque somente poderemos efetuá-lo 
se estiverem concretizados os juízos de tipicidade e de antijuridicidade”, (Ibid., p.134). 



Para a concretização do crime é necessário que os seus elementos de tipicidade, 

antijuridicidade e culpabilidade estejam devidamente configurados, de tal forma, que 

sem a figura típica e antijurídica não é possível se falar em culpabilidade. Faz-se 

necessário uma constituição seqüencial dos elementos do crime. Pode-se afirmar que a 

culpabilidade é um elemento derivado da tipicidade, e desta feita derivado do princípio 

da legalidade. Refere-se Figueiredo Dias ao princípio da legalidade da intervenção 

penal, como sendo: 

Um princípio do Estado de Direito que conduz a que a proteção dos direitos, 
liberdades e garantias seja levada a cabo não apenas através do direito penal, 
mas também perante o direito penal. Até porque uma eficaz prevenção do crime, 
que o direito penal visa em último termo atingir, só pode pretender êxito se à 
intervenção estatal forem levados limites estritos - em nome da defesa dos 
direitos, liberdades e garantias das pessoas – perante a possibilidade de uma 
intervenção estadual arbitrária ou excessiva.139    

O conceito de liberdade no Estado liberal difere do conceito clássico de 

liberdade, enquanto o primeiro se refere a uma liberdade individual da pessoa, já o 

segundo refere-se à liberdade de participação na tomada de decisões. No Estado liberal a 

liberdade encontra a sua garantia no princípio da legalidade. No que se refere às 

atividades econômicas também a liberdade econômica140 é garantidora das liberdades 

individuais. 

Os ordenamentos jurídicos dos países da era moderna, com o advento do 

princípio da legalidade141 buscaram garantir as liberdades individuais, sendo esta a 

característica mais marcante da história da modernidade. O surgimento dos direitos 

individuais foi uma conseqüência desta política de Estado, e os direitos coletivos uma 

evolução democrática da luta pelo reconhecimento dos direitos humanos, também 

                                                 
139 FIGUEIREDO DIAS, 2004, p.165. 
140 “Em síntese, é possível afirmar que todo liberalismo político ou todo sistema protetor das liberdades 
individuais têm origem em sistemas que garantem a liberdade econômica”, (BUENO, 2001, p. 29). 
141 “O princípio da legalidade da intervenção penal encontra-se já de algum modo expressão na Magna 
Charta Libertatum de João sem Terra (1215) e mais tarde, de forma particular, no Bill of Rights (1689). 
Mas a sua consagração em termos modernos ocorre pela primeira vez – fruto, também ela, dos princípios 
do Iluminismo Penal e em especial da doutrina do “contrato social” – na Constituição de alguns dos 
Estados Unidos da América (Virgínia, Maryland) no ano de 1776 e encontra a sua expressão definitiva na 
Declaration dês droits de l’homme et du citoyen francesa de 1787, daí tendo derivado para, pode dizer-se, 
a totalidade dos instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos (v.g., art. 11º-2 da 
Declaração Universal dos Direitos do Homem de 10-12-1948, art. 7º-1 da Convenção Européia dos 
Direitos do Homem de 4-11-1950, art. 15º-1 do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos de 
19-12-1966, etc.) e das Constituições dos Estados democráticos”, (FIGUEIREDO DIAS, 2004, p. 165, 
166).  



corolário do princípio da legalidade, um manto de proteção legal às conquistas do 

homem moderno. 

Porém, a culpabilidade, como já foi dito, difere dos outros elementos integrantes 
do crime, pois ainda está em constante evolução e mutação. Por isso mesmo seu 
conceito, que passou e passa por inúmeras modificações, e suas infindáveis 
divergências impõem o interesse, pois, à medida que ocorrem os avanços na 
Teoria do Delito, avança também a culpabilidade e vice-versa. Além do mais, 
um estudo aprofundado da culpabilidade talvez seja a chave para solucionar 
uma série de problemas teóricos e práticos que ainda assolam a dogmática 
penal, para que se possa caminhar de forma segura rumo a um Direito Penal 
moderno e garantista que deverá predominar durante o novo milênio.142       

 

A culpabilidade, neste contexto histórico e evolutivo derivado do princípio da 

legalidade, teve um reconhecimento jurídico a partir do conceito de ação humana de 

cunho causalista-finalista, o que serve de paradigma para as novas teorias que surgiram 

no final do século XX.143   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
142  RODRIGUES, 2004, p.11. 
143 “Com a referida crítica, ganhou força em alguns setores da doutrina a chamada Teoria Complexa da 
Culpabilidade, ou Teoria Moderna da Culpabilidade, desenvolvida principalmente por Wessels, Jescheck e 
Maurach, que defendiam da mesma forma com que já afirmou Tavares, a possibilidade de se trabalhar 
com o dolo não só dentro da conduta típica, mas também dentro da culpabilidade como um fator de 
reprovação da conduta praticada”, (Ibid., p. 56).  
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A evolução do conceito de culpabilidade é também a evolução do Direito Penal e 

das formas de organização social e política dos homens.144 

 São duas as formas conhecidas de responsabilidade penal: a objetiva e a 

subjetiva. A responsabilidade objetiva é a responsabilidade pelo fato, 

independentemente dos aspectos subjetivos relativos ao autor do ilícito.145 A 

responsabilidade subjetiva é a responsabilidade pessoal, que recai sobre a pessoa do 

autor do fato. 

Historicamente, nas ordens jurídicas primitivas, a responsabilidade era objetiva, 

preocupava-se com o dano causado, e era difusa, podia ser imputada aos familiares do 

autor do fato, não se restringindo à sua pessoa. 

A culpabilidade era assim objetiva e vinculava-se ao dano causado pela ação do 

agente, recaindo a punição não só em sua pessoa física, mas também em seus 

familiares146 e órgãos cooperativos. Na medida em que se foi evoluindo para uma 

individualização do homem, definindo-o como agente do crime, foi-se esquecendo 

também da punição a entes coletivos.  

                                                 
144 “Estado, pena e culpabilidade formam conceitos dinâmicos, inter-relacionados. Com efeito, é evidente 
a relação entre uma teoria determinada de Estado com uma teoria da pena, e entre a função e finalidade 
desta com o conceito dogmático de culpabilidade adotado. Assim como evolui a forma de Estado, o direito 
penal também evolui, não só no plano geral como em cada um dos seus conceitos fundamentais. Esta 
circunstância von Liszt já destacava ao afirmar que “pelo aperfeiçoamento da teoria da culpabilidade 
mede-se o progresso do Direito Penal”, afirmação absolutamente correta, que destaca um dos pontos 
centrais da ciência jurídico-penal, a culpabilidade”, (BITENCOURT, 2004, p.103). 
145 “Um sistema penal consagra tal idéia quando se satisfaz com a simples comprovação do nexo causal 
(físico) entre o autor da ação e o fato danoso, sem que se indague de aspectos interiores”, (SHECAIRA, 
2002, p.91). 
146 “Data de aproximadamente 2.600 a.C. o registro histórico pertinente ao direito chinês, que determinava 
a responsabilidade solidária de parentes de primeiro grau do criminoso, quando do cometimento de crime 
de alta traição, e a responsabilidade do chefe da família, quando esta deixava de registrar suas terras no 
registro público”, (SANTIAGO, 2005, p.35). 



Somente no século XIX, com a concepção psicológica da culpabilidade, como 

conseqüência do positivismo científico, a responsabilidade é considerada na ótica do 

autor do delito. 

   
3.1. A Culpabilidade no Direito Romano, na Idade Média e no Direito Canônico. 

 

Na antiguidade a responsabilidade era objetiva, e se preocupava em sanar o dano 

causado, independente da culpa pessoal do seu autor, podendo a responsabilização ir 

além da sua pessoa, atingindo os seus familiares.147 

A responsabilidade objetiva e difusa desta época tinha um caráter preventivo, de 

proteção a todo o grupo, não existindo lugar de preocupação para a pessoa do autor do 

delito, e a preocupação era objetivamente em reparar o dano causado. 

Assim, a pena podia recair sobre a pessoa do autor do delito, ou também sobre 

outra pessoa relacionada a ele, até mesmo ao seu próprio filho.148  

No direito grego e romano a marca da laicização149 trouxe modificações que 

afastaram as concepções teocráticas, decorrentes da estruturação política da polis grega 

(cidade-estado). Antes os julgamentos eram feitos em nome dos deuses, e eram 

encontradas formas de responsabilização coletiva, podendo recair a punição sobre a 

pessoa do delinqüente e sua família. 

Em Roma, o Direito Penal era considerado como uma função do Estado, e teve 

marcante influência do direito penal grego.150 Não existia um sistema lógico que tratasse 

                                                 
147 “Tem, nesse período, posição relevante a proteção social ou a prevenção, razão pela qual desenvolve-se 
a responsabilidade objetiva, atendendo-se unicamente ao dano causado. Sabe-se que nas ordens jurídicas 
primitivas – nomeadamente a germânica – o elemento fundamental da responsabilidade criminal ia buscar 
não a culpa – qualquer que fosse sua compreensão – mas o dano”, (SHECAIRA, 2002, p. 91).  
148 “Lembra Nilo Batista interessante exemplo sobre o tema. Na antiga legislação babilônica editada pelo 
rei Hammurabi, verifica-se que se um pedreiro construísse uma casa e esta desabasse, matando o morador, 
o pedreiro seria morto; no entanto, se também morresse o filho do morador, o filho do pedreiro haveria de 
ser sacrificado. De nada adiantaria ter observado as regras usuais nas construções de uma casa, ou 
pretender associar o desabamento a um fenômeno sísmico (uma acomodação do terreno, por exemplo), 
dependendo da extensão do dano causado”, (Ibid., p.92). 
149 SANTIAGO, 2005, p. 38. 
150 “Os romanos não criaram uma teoria geral da culpabilidade, um conceito científico que pudesse 
abarcar as espécies de dolo e culpa. Eles, com efeito, só desenvolveram o estudo do dolo e da culpa, não 
através de textos legais, mas através da interpretação das leis. Como afirma MOMMSEN, “o conceito de 



da responsabilidade, e não foi construída uma teoria geral da culpabilidade, e os casos 

eram julgados pelo pensamento pretoriano dominante na época, isto considerando que o 

Direito Romano durou aproximadamente dez séculos, sofrendo reformulações ao longo 

da sua evolução. 

Para os romanos o Direito era uma construção a partir dos casos já julgados, e, 

desta forma, “uma teoria geral da culpabilidade não foi construída, mas existia uma série 

de casos julgados em função de um pensamento pretoriano dominante em uma 

determinada época”.151 

  As sociedades antigas passaram a discernir entre fatos ilícitos dolosos e 

culposos, observando se o fato foi causado inevitavelmente ou teve a vontade dirigida do 

seu autor. A distinção entre crimes dolosos e crimes culposos existiu nas civilizações 

mais antigas, o que caracterizou uma evolução no estudo da culpabilidade, Mas, só a 

partir da sistematização feita pelos romanos é que foi possível um grau de evolução da 

culpabilidade, embora entre os romanos não houvesse um conceito único de 

culpabilidade152. 

Ainda, pelos romanos, desde a promulgação da Lex Numae, pelo rei Numa 

Pompílio, o dolo e a culpa, eram aplicados ao delito de homicídio, e assim eram 

diferenciadas as duas formas de dolo: o dolus malus e o dolus bonus. O dolus bonus 

servia para referir-se aos atos de esperteza e astúcia, natural aos homens de negócios, e o 

dolus malus era astúcia empregada para um fim ilícito. Era assim o dolus malus um 

elemento de vontade de cometer um ilícito, de praticar um crime, era o dolo aliado a um 

mau propósito. Este dolo tinha um elemento naturalístico que era a vontade, e um 

elemento normativo que era o mau propósito, a vontade aliada a consciência de 

antijuridicidade.153  

                                                                                                                                                     
culpa, o mesmo que o do dolus, não pertencia à legislação, mas à interpretação científica das leis”. 
(BRANDÃO, 2003, p.136). 
151 SHECAIRA, 2003, p. 82. 
152 “No entanto, poderíamos afirmar que distinguiam claramente os romanos, desde a promulgação da Lex 
Numae, pelo rei Numa Pompílio, o dolo da culpa, aplicados ao delito de homicídio. A partir desta lei, põe-
se, definitivamente, o acento sobre o elemento intencional na punibilidade do homicídio”, (SHECAIRA, 
2002, p. 93). 
153 “A consciência de antijuridicidade não era a consciência da lei, mas a consciência de que a ação era 
contra a moral. Seria impensável conceber a consciência da antijuridicidade do dolo romano como 
violação da lei porque os romanos admitiam a analogia em prejuízo do réu, não existindo, pois o princípio 



Esta concepção154 perdurou até o século XIX, tendo passado pelo direito 

canônico, medieval e chegando até mesmo ao século passado155, tendo sido enfrentada 

pelo positivismo científico através da teoria psicológica da culpabilidade, que afirmava 

ser o dolo e a culpa um conceito psicológico, de ordem interior do autor do delito. 

 

3.2. A Teoria Psicológica da Culpabilidade. 

 

A concepção psicológica da culpabilidade foi predominante no século XIX, 

período em que as ciências naturais impuseram a sua metodologia às demais ciências. O 

direito também sofreu esta influência, e daí resultou que o elemento naturalístico do 

homem, a vontade passou a ocupar o conceito de dolo. “O elemento intelectivo era a 

consciência e o elemento volitivo era a vontade”.156   

Foi o positivismo de origem naturalista causal que deu origem à concepção 

psicológica da culpabilidade.”Construiu-se, sob o patrocínio da escola técnico-jurídica, a 

teoria de que o dolo (e a culpa) era um conceito puramente psicológico. Para os 

defensores desse pensamento a imputabilidade era um pressuposto da culpabilidade 

jurídico-penal”.157     

O elemento subjetivo do crime, a culpabilidade, passa a ser conceituada como 

uma ligação de natureza interior, anímica, psíquica, entre o autor e o fato. A 

                                                                                                                                                     
nullum crimen nulla poena sine lege. O direito romano estava, em regra, impregnado de conteúdo moral e 
assim, por um simples esforço de consciência, poder-se-ia saber se a ação era má ou não”, (BRANDÃO, 
2003, p. 137). 
154 “Tal concepção, observe-se, dominou até há bem pouco tempo, passando pelo direito canônico, 
medieval e chegando até mesmo em textos do século passado”, (SHECAIRA, 2003, p. 82). 
155 “TIBERIUS DECANUS es el verdadero creador tanto de la “Parte general” como del Sistema de la 
“Parte especial”. Su influjo en los siglos posteriores, en particular en la ciencia alemana del Derecho 
penal, es grande. Ninguno de sus contemporáneos del siglo XVI se aproximó a él en originalidad 
dogmática y congruencia sistemática, y ningún criminalista de los dos siglos siguientes le ha superado. Si, 
además, se considera que su Apología de la jurisprudencia de los Concilia contiene, rebasando el ámbito 
del Derecho penal, reflexiones metódico-jurídicas generales de una altura extraordinaria para su tiempo, 
estando, además, transida de un genuino pathos ético, entonces hay que incluir a DECIANUS entre los 
más grandes juristas que presenta la historia de la Ciencia del Derecho”, (SCHAFFSTEIN, 1957, p. 
125). 
156 BRANDÃO, 2003, p. 139. 
157 SHECAIRA, 2003, p. 83. 



culpabilidade aparece como dolo ou culpa numa relação entre o autor e o ato158. Em sua 

primitiva formulação pôde ser sintetizado como nullum crimen, nulla poena, sine 

culpa.159 

A concepção da teoria psicológica da culpabilidade foi uma conseqüência do 

positivismo científico de natureza causalista, que via o homem a partir concepção das 

ciências naturais, à época em ascensão. Foi dada à culpabilidade uma concepção de que 

residia na natureza interior e psicológica da pessoa do autor do fato, o dolo e a culpa. 

Retirou-se assim a velha concepção de responsabilidade objetiva, até então vigente. Esta 

teoria teve grande influência, mas terminou sendo superada, por não dar respostas 

objetivas a problemas que surgiam na dogmática penal, tais como: o da culpa 

inconsciente e do estado de necessidade exculpante.160 

Esta concepção161 realiza uma separação dos aspectos objetivo e subjetivo do 

delito, constituindo-se uma das bases da teoria clássica do delito. O aspecto objetivo 

estava no injusto, ou seja, na tipicidade e na antijuridicidade, já o aspecto subjetivo, ou 

seja, a relação psicológica do autor com o fato mais a imputabilidade do autor como seu 

pressuposto estava na culpabilidade. 

Houve então, pela teoria psicológica da culpabilidade um abandono do conceito 

de dolo formulado pelos romanos, pois foi retirado o elemento normativo da 

                                                 
158 “Según el criterio propio de esta época, la “culpabilidad” aparece como dolo o culpa; cada uno de 
estos dos  tipos de una relación entre autor y acto, dada por supuesta, representaba una unidad cerrada 
que se quería presentar como evidente: tanto el dolo como la culpa constituían  - cada uno por sí mismo – 
“la”  culpabilidad, y tanto uno como otra exigían ser reconocidos como especies de culpabilidad, 
distintas únicamente por la modalidad de relación entre autor y resultado típico – tolerancia, al menos, 
del resultado en el dolo, e indiferencia o no conocimiento del mismo en la culpa”, (MAURACH, vol. II, 
1962, p. 17). 
159 BOTELHO, 2004, p. 267. 
160 “Quanto à culpa inconsciente, em particular, não existe uma relação psicológica entre o agente e o fato, 
pois o nexo psicológico pressupõe uma concepção de culpabilidade fundamentada no dolo. Ora, nessa 
hipótese (um acidente de trânsito, por exemplo) ou se nega a culpabilidade ou se admite faltar algo dentro 
do conceito de culpabilidade: a lacuna seria preenchida, posteriormente, pela introdução de um conceito 
normativo, aqui, já fora dos limites da teoria psicológica”, (SHECAIRA, 2002, p. 95). 
161 “Isto foi também conseqüência do pensamento naturalista dos finais do século XIX, que reduzia o 
âmbito da Psicologia aos fenômenos psíquicos mensuráveis e puramente descritivos, excluindo qualquer 
tipo de valoração dos mesmos. De tudo isto se deduzia em Direito penal uma conseqüência dogmática 
iniludível: a exclusão da responsabilidade pelo resultado ou responsabilidade puramente objetiva, é dizer, 
a erradicação do Direito penal dos vestígios do antigo versari in re illicita, excluindo a culpabilidade ( ou 
melhor as formas de culpabilidade) quando o resultado não era atribuível a uma atuação dolosa ou 
culpável de quem o havia causado. Foi precisamente Radbruch, um dos máximos representantes do 
conceito psicológico de culpabilidade...”, (MUNOZ CONDE, 2005, p.19). 



culpabilidade, retirando-se a consciência de antijuridicidade do dolo. O dolo é concebido 

como um elemento da vontade do autor do fato. 

Esta teoria veio a ser superada pela teoria psicológica-normativa da culpabilidade 

desenvolvida na Dogmática jurídico-penal alemã da época da República de Weimar, por 

Reinhart Frank, que veio a ser a contribuição que mais caracterizou o conceito de 

culpabilidade,162 ao destacar que a culpabilidade é mais do que a imputabilidade e o dolo 

ou a culpa. 

Mais tarde esta nova concepção de culpabilidade vem a ser adotada por muitos 

doutrinadores de todo o mundo, inclusive de países da América do Sul.   

   

3.3. A Teoria Psicológica-Normativa da Culpabilidade 

 

Na teoria psicológico-normativa da culpabilidade se tentou dar as respostas 

ausentes na teoria psicológica da culpabilidade. O professor Reinhart Frank, da 

Universidade de Munique, apresenta em 1907 a base da teoria psicológico-normativa, 

introduzindo um elemento normativo no conceito de culpabilidade,163retomando o 

conceito de dolo dos romanos. Esta teoria foi mais tarde aperfeiçoada por Mezger e 

Goldsmith que deram linhas científicas ao conceito de culpabilidade. O juízo de 

reprovação recai sobre uma realidade psicológica do autor do fato, mas essa realidade 

psicológica é normatizada pelo direito. A consciência de antijuridicidade passa a ser um 

elemento normativo.   

Esta concepção tem a culpabilidade como um ato de vontade da pessoa do autor 

do ilícito, numa concepção psicológica; e que esta vontade, que o autor não devia ter, 

pois é contrária ao dever, constitui uma concepção valorativa e normativa.“A 

                                                 
162 MUNOZ CONDE, 2005, p.19. 
163 “Tal teoria supera o positivismo naturalista então imperante, adotando posturas neokantistas. Este juízo 
normativo que adota é a reprovabilidade do ato praticado. Assim, não basta mais que o fato seja doloso ou 
culposo, mas torna-se necessário que o autor possa ser censurado. Dolo e culpa, que eram considerados a 
própria culpabilidade, ganham o fator “juízo de censura” que se faz ao autor do fato ilícito”, (SHECAIRA,  
2002, p. 95).  



culpabilidade como juízo de valor sobre uma situação fática não está na cabeça do 

agente do delito, mas sim na do Juiz”.164  

Para Frank, para declarar alguém culpado do crime cometido é necessária a 
“reprovabilidade” da ação, e só tendo em conta estes três elementos: 
imputabilidade, dolo ou culpa e circunstâncias concomitantes, se pode formular 
ao autor um juízo global de reprovação por aquilo que fez. Esta conversão do 
conceito de culpa num juízo de reprovação e, portanto, num conceito normativo, 
determinou a evolução posterior, já em pleno apogeu da Filosofia valorativa 
neokantiana na Dogmática jurídico-penal dos anos vinte, e abriu as portas a uma 
das teorias mais características daquela época: a teoria da não exigibilidade.165  
  

A doutrina brasileira segue, em sua maioria, a teoria psicológica-normativa da 

culpabilidade.166 Embora, segundo o artigo 18 do Código Penal Brasileiro, diz-se o 

crime doloso, ”quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo”, e 

desta feita desloca-se o dolo e a culpa para a tipicidade (norma), adotando-se a teoria 

normativista pura ou finalista da ação167 de Welzel.  

Esta teoria só foi superada quando Welzel alterou a estrutura do crime, fazendo 

uma nova distribuição dos seus elementos, apresentada a teoria finalista da ação.  

 
3.4. A Teoria Normativista Pura da Culpabilidade. 

 

 A teoria normativista pura é a concepção da culpabilidade dada pela teoria 

finalista da ação de Hans Welzel,168na qual foram reestruturados os elementos da teoria 

do delito.  

                                                 
164 SHECAIRA, 2003, p. 85. 
165 MUNOZ CONDE, 2005, p. 20. 
166 MUÑOZ CONDE, 1988, p.126, nota 92. 
167 “Comentando esse dispositivo, Silva Franco observa que a reforma instituída pela Lei 7.209, de 
11.07.1984, deslocou o dolo – e também a culpa – do antigo domínio da culpabilidade para o terreno da 
tipicidade e, com tal orientação, atendeu a um dos postulados da teoria finalista da ação”, (DOTTI, 2001, 
p.160). 
168 “La teoría de la evolución originada en Darwin, que llegó a prevalecer en la segunda mitad del siglo 
XIX, había injertado al hombre – de acuerdo al pensamiento mecanicista de la época – profundamente en 
el mundo biológico. El hombre era simplemente el último eslabón e la especie de los primates, su 
inteligencia sólo algo más sutilmente diferenciada del instinto animal, de modo que debía existir una línea 
evolutiva directa desde el instinto animal hasta la inteligencia humana (recuérdese que Franz von Liszt 
había fundamentado su Programa de Marbugo de la pena adecuada al fin, de 1882, totalmente sobre la 
base de esta teoría; por no hablar de la estrecha conexión de la escuela positiva italiana de Lombroso, 
Garófalo y Ferri con estas teorías naturalísticas). Estas concepciones se han revelado como insostenibles. 
No sólo filósofos sino también zoólogos y especialistas de la sicología animal (Storch, Lorenz) han puesto 
de relieve que no es una mayor diferenciación de los instintos animales, sino “precisamente al contrario, 



O finalismo não trouxe elemento novo na estrutura do delito, e não modificou os 

pontos fundamentais desses conceitos, realizando sim uma nova ordenação das posições 

dos elementos do dolo e da culpa. O dolo passa a ser encontrado na ação e não na 

culpabilidade, já que toda ação é dirigida a um fim, e, portanto, o autor da ação age 

consciente do fim pretendido, e o querer e decidir realizar a ação é o dolo.169 

O dolo foi deslocado para a ação sem o seu elemento normativo, que é a 

consciência de antijuridicidade, passando a ser o dolo apenas naturalístico e referente à 

ação, separado da culpabilidade. A reprovabilidade da culpabilidade tornou-se um 

conceito normativo. Esta modificação na estrutura dos elementos do crime trouxe 

conseqüências. Os elementos deste juízo de reprovabilidade são a exigibilidade de uma 

conduta conforme a lei, a imputabilidade do autor e a possibilidade de reconhecer o 

caráter ilícito do fato ocorrido.170 

A teoria finalista de Welzel não acrescentou elemento à culpabilidade, mas 

realizou uma reestruturação dos mesmos elementos já existentes, deslocando o dolo para 

a ação, tornando a culpabilidade um juízo puramente normativo, um juízo de reprovação 

pessoal ao autor do fato típico e antijurídico, desde que seja verificada a exigibilidade de 

uma conduta conforme a lei, a imputabilidade do autor e a possibilidade de reconhecer o 

caráter ilícito do fato ocorrido. 

                                                                                                                                                     
que el presupuesto de las obras libres del entendimiento lo constituye una gran involución de la conducta 
innata” (Lorenz, ob. Cit., p.362). El hombre se caracteriza por un gran deterioro de las formas innatas, 
instintivas de la conducta, luego de aquellos reguladores biológicos que dirigen al animal con seguridad. 
El hombre por su amplia “libertad respecto de los instintos” es también un ser especialmente en peligro. 
La pérdida “de aquellos estados de equilibrio en que se encuentran entre sí los impulsos individuales, los 
movimientos instintivos... y los esquemas innatos, en cualquier otro animal”, habría sido mortal para la 
subsistencia de la especie humana si “no hubiese sido compensada con una cierta capacidad que de 
acuerdo a su naturaleza es tan constitutiva para nuestra especie como el desajuste de las formas 
heredadas de conducta: esto es, el pensamiento racional ordenado categóricamente y en especial su 
aplicación al problema categórico, con el cual el hombre se revela como responsable por sus acciones, 
desligadas de “las reglas de juego innatas de la conducta instintiva” (Lorenz, ob. Cit., pp. 370 s.)”, 
(WELZEL, 1997, p. 170, 171).  
169 “Ambos os momentos, conjuntamente, como fatores configuradores de uma ação típica real, formam o 
dolo (...). Dolo, em sentido técnico penal, é somente a vontade de ação orientada à realização de um tipo 
de delito”, (BRANDÃO, 2003, p. 143). 
170 “La primera consecuencia de esta decisiva modificación estructural fue el que el que los delitos 
dolosos se diferenciaram de los culposos en el ámbito del tipo. El reproche de culpabilidad sigue en los 
delitos imprudentes, conforme el criterio unánime, leyes distintas a las de los delitos dolosos, siendo por 
ello objeto de tratamiento autónomo. Aquí debemos, pues, examinar tan sólo la culpabilidad de los hechos 
dolosos. Los elementos del juicio de reproche son, según la teoría final, la imputabilidad, la posibilidad 
del conocimiento del injusto y la exigibilidad de la conducta adecuada a la norma” , (MAURACH, 1962, 
p. 24).   



Esta mudança apresentada por Welzel, possibilitou o reconhecimento de que uma 

ação, sendo típica e antijurídica, tem a sua culpabilidade concretizada através de um 

juízo puramente normativo, de reprovação pessoal ao seu autor, desde que se verifique a 

inexigibilidade de conduta diversa. Assim, o que se julga é a ação do autor e não o autor, 

propriamente. Suas características de personalidade e de conduta serão apreciadas para 

fins de aplicação e dosagem da pena, pois a culpabilidade, enquanto juízo de reprovação 

pessoal da conduta do autor do fato, não mais guarda o elemento do dolo e da culpa, que 

segundo Welzel passam a ser normativos, e são, pelo resultado da ação, reconhecidos 

para fins de se estabelecer o elemento da culpabilidade para a constituição completa da 

figura delitiva. 

Nesta discussão é válido lembrar que a natureza das ações humanas também está 

presente, pela ação de seus dirigentes, quando das ações de entes coletivos. Nestas ações 

institucionais, a tipicidade e a antijuridicidade são determinadas do mesmo modo que 

nas ações individualizadas da pessoa física, pois desde que a lei tipifique a conduta 

como criminosa e o ente coletivo possa por seus dirigentes conhecer da ilicitude do fato, 

os dois primeiros elementos do crime se encontram caracterizados e concretamente 

postos para o enfrentamento da existência do terceiro elemento que é a culpabilidade. A 

culpabilidade perdeu o seu elemento psicológico ou subjetivo, e o dolo será determinado 

pela conduta, pela ação típica, pois passa a fazer parte do próprio tipo penal. 

Logo, com base na nova organização proposta pelo finalismo, na Teoria do 
Delito e principalmente na culpabilidade, o dolo passa a ser livre de qualquer 
juízo de reprovabilidade, já que esta é matéria analisada posteriormente no 
interior da culpabilidade. Nos dizeres do próprio Welzel, ‘Dolo es la conciencia 
y la vontad de la conducta descrita en un tipo penal’“. 171  

Desta feita, pode-se afirmar que os defensores da responsabilização penal das 

pessoas jurídicas encontram na teoria finalista de Welzel uma fértil fundamentação para 

a sua defesa, em razão da retirada do dolo da culpabilidade para o campo da tipicidade, 

onde o dolo passa a ser encontrado na ação e não na culpabilidade, já que toda ação é 

dirigida a um fim, e, portanto, o autor da ação age consciente do fim pretendido172, e o 

                                                 
171 RODRIGUES, 2004, p. 48. 
172 “Percebemos que a partir do modelo proposto por Welzel a culpabilidade ficou despida do elemento 
psicológico ou subjetivo, já que o dolo e a culpa migram para o tipo de injusto e que a consciência da 
ilicitude deixou de ser atual para ser potencial, transformando-se em elemento normativo, pois o autor 



querer e decidir realizar a ação constitui o dolo. O dolo é assim, um elemento 

intimamente ligado à conduta (típica, normatizada) e não à culpabilidade Como já dito 

pelo Professor Brandão, citado em nota de rodapé de nº 171, “o dolo, em sentido técnico 

penal, é somente a vontade de ação orientada à realização de um tipo de delito”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     
‘age culpavelmente porque: sabe ou pode saber, num juízo leigo, profano, que faz algo proibido 
(consciência potencial da ilicitude)’”, (RODRIGUES, 2004, p.52).  



Capítulo 4. A Consciência de Antijuridicidade. 
              4.1.A Percepção, o conhecimento e a Consciência de Antijuridicidade. 
              4.2. Teoria estrita do dolo. 
              4.3. Teoria limitada d dolo. 
              4.4. Teoria estrita da culpabilidade. 
              4.5. Teoria limitada da culpabilidade.  
 

A consciência de antijuridicidade consiste no estudo mais importante e mais 

difícil na teoria do delito.173 O homem tem na sua mente a consciência da realidade em 

que vive, pois a conhece através da percepção pelos sentidos. A consciência da 

antijuridicidade também é conhecida pelo homem através da apreensão de valores e 

regras sociais da sociedade em que vive, do justo e do injusto. Essa consciência do que é 

justo e do que é injusto dentro da sociedade, é propriamente a consciência da 

antijuridicidade. O homem apreende o que é contrário ao Direito e o que não é contrário 

ao Direito, e daí pode agir livremente para escolher qual a conduta que realizará. Sendo 

esta conduta típica e antijurídica, a ela será aplicado o juízo de reprovação pessoal sobre 

o autor do fato, que tinha consciência da antijuridicidade do fato, e podendo agir de 

outro modo, optou livremente, pela conduta criminosa. 

Esta condição de agir livremente consiste na questão mais difícil do Direito Penal 

e da filosofia, pois trata do livre arbítrio, tema dos mais complexos e sem alcance de 

conhecimento absoluto. 

A antijuridicidade é juízo de desvalor, de valor negativo, que qualifica o fato 

como contrário ao Direito. 

 A primeira referência à antijuridicidade foi formulada no século XVIII por 
Bohemero, na sua obra Elementa Jurisprudentiae Criminalis, de 1732, na qual 
afirma que:”delicta sunt spontaneae actiones vel omtiones legibus 
contrariae”(os delitos são ações ou omissões espontâneas contrárias à lei).174   

A consciência da antijuridicidade pode ser formal e material. A consciência da 

antijuridicidade formal é o conhecimento da norma jurídica que define o fato como 

antijurídico. A consciência da antijuridicidade material é o conhecimento de que aquele 

                                                 
173 “A consciência da antijuridicidade é o tema de mais difícil investigação na teoria do delito. Isto se dá 
porque o seu estudo mescla conceitos do direito penal e conceitos da filosofia: é a consciência da 
antijuridicidade que confirma plenamente a assertiva de Carnelutti, o qual afirma que o ramo do direito 
mais próximo da filosofia é o direito penal, pois, tanto o Direito Penal quanto a filosofia buscam a 
compreensão dos fatos do espírito”, (BRANDÃO, 2003, p. 148). 
174 BRANDÃO, 2005, p.120. 



ato é anti-social.175 E é isto o que interessa para o Direito Penal, pois é o conhecimento 

de que a conduta é juridicamente proibida que dá o caráter da consciência de 

antijuridicidade. A culpabilidade reside exatamente nesta consciência de antijuridicidade 

material, porque ninguém pode alegar o desconhecimento da lei. 

A doutrina penal é inconteste sobre a concepção de que a culpabilidade é um 

conceito normativo, e constitui em um juízo de reprovação pessoal que incide sobre o 

autor do fato delituoso.  É um juízo de censura pessoal a partir da consciência de 

antijuridicidade da sua ação, de que o mesmo tem capacidade potencial de entender a 

ilicitude do ato praticado. Então, é nesta condição de capacidade potencial de conhecer a 

ilicitude do ato praticado que se fundamenta a culpabilidade. 

O conhecimento da ilicitude do ato praticado deve ser diferenciado176 da idéia de 

conhecimento da lei, pois a consciência (conhecimento) da ilicitude é fundamental para 

a configuração da culpabilidade, e o conhecimento da lei diz respeito ao conhecimento 

do tipo penal, do texto da lei.    

Não se trata somente de afastar o princípio “ignorantia legis non escusat”, mas 

compreender adequadamente a sua significação para o devido ajuste ao nosso sistema 

jurídico ante o atual conceito de culpabilidade. 

Ter consciência significa compreender a natureza do fato praticado, e 
compreender é internalizar o significado deste fato, o que ironicamente 
demonstra que na maioria dos crimes ou o autor não compreendeu de verdade a 
natureza ilícita da sua conduta – pois se tivesse compreendido não teria 
transgredido a lei -, ou na opinião que merece ser considerada, caso tenha 
reconhecido, não a aceitou e resolveu por um ato de vontade viola-la.177   .  

Esta capacidade de compreender e internalizar o que apreendido, é a essência do 

modo cognoscente do homem, e a ela se reporta toda a teoria da culpabilidade, 

                                                 
175 “É irrelevante, para que haja a consciência da antijuridicidade, o conhecimento ou desconhecimento da 
norma. O que importa, enfatize-se, é haver o conhecimento da anti-socialidade da ação.”O objeto da 
consciência do injusto não é o conhecimento da disposição penal ou da punibilidade do fato, mas, a 
compreensão do autor de que sua conduta é juridicamente proibida. A consciência da antijuridicidade só 
pode ser compreendida materialmente, pois o conteúdo da mesma expressa o que realmente ela é”, 
(BRANDÃO, 2003, p. 151) . 
176 “O conhecimento da ilicitude de um fato não pode ser confundido com o conceito de conhecimento da 
lei, já que trata-se de coisas absolutamente distintas, primeiramente porque ilicitude e tipicidade são 
elementos independentes um do outro e que não podem ser misturados”, ( RODRIGUES, 2004, p. 59).  
177 RODRIGUES, 2004, p. 63. 



considerando, na teoria clássica, o homem individualizado a partir da capacidade de 

perceber, conhecer e adquirir como conseqüência, a consciência de antijuridicidade. 

 
4.1.A Percepção, o conhecimento e a Consciência de Antijuridicidade. 
 

O homem está limitado aos seus sentidos para apreender o mundo que lhe cerca. 

A sua percepção é o seu instrumento de aprendizagem de conhecer o mundo físico e o 

mundo de valores. Neste mundo de valores se encontra o Direito, se encontram os 

conceitos de justo e injusto. A partir do conhecimento dos valores do justo e do injusto, 

o homem é capaz de conhecer o antijurídico, e daí ter a consciência da 

antijuridicidade.178   

   O conhecimento humano é toda a capacidade de memória que a consciência é 

capaz de armazenar. O homem é capaz de apreender e guardar o conhecimento para o 

seu uso oportuno. Faz parte da capacidade de escolha, conhecer. Sem conhecimento o 

homem não pode exercer o livre arbítrio. Assim, o conhecimento dos valores 

antijurídicos é a base para a consciência da antijuridicidade, porque só poderá ser 

atribuída a culpabilidade àquele que for capaz de decidir livremente agir contrário ao 

direito.  

 A consciência da antijuridicidade se confunde com a própria capacidade de 

conhecimento do homem. Ao conhecer o mundo em que vive, ao conceber os valores 

éticos da sociedade, o homem adquire consciência do que é anti-social, da 

antijuridicidade, do que é proibido juridicamente.  

Desta forma, somente se pode falar em consciência do antijurídico, se for 

possível falar primeiro da capacidade de conhecimento do homem, portanto, quanto 

maior for a capacidade de conhecimento dos entes de uma sociedade, maior será a 

consciência da antijuridicidade, e em conseqüência, maior será o campo da aplicação 

concreta do Direito Penal.    

                                                 
178 “Figueiredo Dias procura, em sua festejada tese O Problema da Consciência da Ilicitude em Direito 
Penal, estabelecer a explicação da origem da consciência da antijuridicidade, baseando-se 
fundamentalmente em Hegel e Jaspers. Hegel distingue o dolo (vontade de praticar o fato) da consciência 
ética, que está no plano da objetividade e debruça-se sobre a posição do agente sobre o bem e o mal, o 
lícito e o ilícito. Todo homem traz originariamente consigo uma consciência ética individual, porque tal 
consciência ética está na estrutura fundamental do próprio existir humano”, (BRANDÃO, 2003, p.152).  



As várias teorias do dolo consideram a consciência da ilicitude como parte 

integrante dele, referindo-se como dolo normativo, dando origem ao que se acostumou 

denominar teorias do dolo. 

Enquanto existe acordo unânime por parte da dogmática moderna em afirmar a 
necessidade do conhecimento da antijuridicidade, não há este acordo no tocante 
à determinação do lugar sistemático deste conhecimento. Para as teorias do 
dolo, a consciência da antijuridicidade é elemento do dolo, para as teorias da 
culpabilidade, a consciência de antijuridicidade é elemento autônomo do juízo 
de culpabilidade, definitivamente separado do dolo. A importância do estudo 
das teorias reside no fato de a falta de consciência da antijuridicidade dever 
excluir o dolo ou a culpabilidade.179   

A capacidade do homem de ter consciência da antijuridicidade é o objeto de 

estudo das teorias do dolo e da culpabilidade, de concepção liberal, individualizada da 

conduta humana, mas é, sem dúvida, também objeto da base de estudo da capacidade do 

homem, em sua forma de organização coletiva, poder atuar em sua consciência de 

antijuridicidade coletiva, através das ações institucionais, inerentes às empresas e 

pessoas jurídicas.  

Neste capítulo, o estudo destas teorias, é uma constatação da importância dos 

institutos tradicionais da dogmática penal para a compreensão da necessidade de uma 

revisão das categorias dogmáticas que servirão de base teórica para o desenvolvimento 

de uma teoria penal da responsabilidade da pessoa jurídica. 

En la doctrina española representa esta tendencia Zugaldía Espinar, quien 
considera que la responsabilidad criminal de las personas jurídicas y la 
sanción penal de las mismas es una exigencia de las actuales necesidades de la 
Política criminal y que, en la medida en que ello sea incompatible con las 
categorías dogmáticas tradicionales, lo que procede, entonces, es la revisión de 
éstas, de modo que pueda darse entrada en nuestro Derecho penal a la 
punibilidad de las personas jurídica. 180    

 
 
 
4.2.Teoria estrita do dolo. 
 

Na Alemanha, os doutrinadores Binding e Mezger181 deram início à teoria 

extremada do dolo182, que não teve muito tempo de vida doutrinária em razão das muitas 

                                                 
179 BRANDÃO, 2003, p.156. 
180 GRACIA MARTÍN, 2001,  p. 52, 53.   
181 “Piensa el famoso autor alemán que hay un m omento en que la acción se quiso. Es decir, que hubo un 
instante de querer consciente antijurídico. Esto no ofrece insuperable dificultad en cuanto a la culpa 



críticas sofridas, com modificações que terminaram pela substituição do sistema 

finalista, com as chamadas teorias da culpabilidade. 

Foi a partir das interpretações do artigo 59183 do Código alemão, dadas pelo 

tribunal do império, que surgiram as doutrinas referentes às teorias do dolo como uma 

solução para as injustiças184 causadas pelas decisões do referido tribunal, que 

desconsiderou totalmente a eficácia excludente de culpabilidade do erro. 

Este“conocimiento” es la base de la llamada “concepción psicológica de la 
culpabilidad” tal como todavía fue defendida por ejemplo por RADBRUCH con 
exclusión de todo momento de valoración. La culpabilidad se agota, según esta 
concepción, en una relación “psicológica” exactamente, entre el autor y su 
acción. Ante todo, esta relación aparece como una determinada relación de 
conocimiento, de forma que consecuentemente no podrá hablarse de la 
existencia de culpabilidad en el caso en que exista error sobre este 
conocimiento.185     

A teoria estrita do dolo reconhece o dolo como elemento da culpabilidade e a 

consciência da ilicitude situada dentro dolo, resultando assim em um conceito de dolo 

normativo ou dolus malus, conceito este adotado pelos antigos romanos. Para esta teoria 

o conhecimento do dolo deveria ser atual, real e concreto, para efeito de se configurar a 

culpabilidade da conduta realizada pelo autor do fato.  

De uma perspectiva de pura coerência sistemática as teorias do dolo podem, 
como acabamos de dizer, procurar um bordão na idéia – em seu tempo 
vigorosamente defendida por Binding, e a que primitivamente Dohna esteve 
ligado – de que a ilicitude ou a proibição é, ela própria, expressa ou tacitamente, 

                                                                                                                                                     
consciente, pero no puede operar en la inconsciente. Edmundo Mezger apoya, en suma, toda su doctrina 
sobre la culpa en la tesis de la referencia anímica al resultado, por lo menos establecida de manera general. 
Las críticas de Siegert y Graf zu Dohna han demolido el elegante artificio”, (JIMÉNEZ DE ASÚA, 1945, 
p. 474).   
182 “As teorias do dolo tiveram sua origem na Alemanha. As construções doutrinárias sobre elas derivam 
da posição do antigo Reichgericht, o alto tribunal do império alemão. O tribunal só não desconsiderou 
totalmente a eficácia excludente de culpabilidade do erro, por força do parágrafo 59 do Código Penal 
(datado do final do século XIX). Nos anos imediatamente seguintes a 1945, o RG desconsiderou a 
consciência do dolo, quer como elemento da culpabilidade”, (BRANDÃO, 2003, 157). 
183 “El párrafo primero del art. 59 del c. P. Alemán dispone: Si alguien en la perpetración de una conducta 
punible no conocía la existencia de las circunstancias de hecho que pertenecen al tipo legal, o que elevan 
la penalidad, no se deben imputar a él. (V. Dreher´Maasen. Strafgesetzbuch. 2 Auflage Beck. Berlin, 
1956). Sobre la situación sistemática y el entendimiento de la frase se ha polemizado copiosamente. 
Principalmente por parte de los Profs. Mezger y Welzel, representantes de interpretaciones distintas. Este 
último, como es sabido, el artífice de la teoría finalista de la acción. Respecto a la controvertida 
interpretación del párrafo primero del articulo precitado, véase la esoléndida monografía del recordado 
Profesor J. A. Rodríguez Munoz. La doctrina de la acción finalista (Lección inaugural del curso 1953-54), 
Universidad de Valencia. V. Respecto a la interpretación del mentado párrafo primero del parágrafo 59, el 
artículo antes citado, de Mezger en NJW – 1953”, (MEZGER, 1956, Nota 7, p. 10.) 
184 BRANDÃO, 2003, p. 157. 
185 MEZGER, 1956, p.11, 12, 13. 



um elemento constitutivo da tipo. Sendo assim, e pois que nunca se tem posto 
em dúvida que o dolo se refere à totalidade dos elementos  constitutivos do tipo, 
deverá concluir-se que aquele tem com parte integrante a consciência de 
ilicitude.186   

A crítica feita à teoria restrita do dolo foi repetidamente manifesta a partir da 

doutrina da ação final, por a mesma ter esquecido que o dolo esgota o seu conteúdo e a 

sua função em sede de tipo subjetivo de ilícito e não assume nenhum significado para a 

culpa187, em razão de que nos crimes dolosos o cerne da culpa reside precisamente na 

consciência do ilícito com que o agente atuou. O dolo, enfim, teria de ser atual e não 

potencial, a punição por dolo só seria merecida quando o agente se pôs consciente no 

momento do ato em contradição com o Direito.188 

A teoria estrita do dolo tem como base a idéia de que ao dolo deve ser somado 

um elemento normativo, sendo este a atual e real consciência da ilicitude da conduta 

praticada pelo autor. 

Entretanto, é exatamente neste paradigma que se encontra o maior problema 
desta teoria, já que, por exigir um conhecimento real da ilicitude para haver o 
dolo, a ausência deste conhecimento da ilicitude, da mesma forma que ocorre 
com a falta de conhecimento dos elementos constitutivos do tipo penal, afastaria 
o próprio dolo, equiparando-se, portanto, quanto a seus efeitos, o erro de 
proibição ao erro de tipo.189   

Em síntese, a teoria estrita do dolo tem a consciência da antijuridicidade como 

elemento do dolo, e assim, com a ausência desta consciência da ilicitude 

(antijuridicidade), também fica ausente o dolo. 

 

4.3.Teoria limitada do dolo. 
 

Constatado o fracasso da teoria estrita do dolo, a partir das reformulações do 

próprio Mezger, foram propostas duas alterações fundamentais na teoria estrita do dolo. 

                                                 
186 FIGUEIREDO DIAS, 2000, p.150, 151. 
187 “Empieza Binding por el reconocimiento de que todo delito culposo es “obra de la voluntad’ y por la 
afirmación de que en un número considerable de estos delitos por negligencia la voluntad se dirige a un” 
acto claramente previsto en su efecto causal”, tan exactamente como en el delito doloso, con la única 
diferencia de que en la culpa la antijuricidad del acto es desconocida”, ( JIMÉNEZ DE ASÚA, 1945, 
p.471). 
188 FIGUEIREDO DIAS, 2004, Tomo I, p.495, 496. 
189 RODRIGUES, 2004, p. 79, 80. 



Estas alterações constituíram-se na realidade em limitações que incidiram sobre o erro 

de proibição. 

O primeiro autor a exprimir claramente a idéia de que a concepção do dolo 
como elemento da culpa de que faz parte a consciência de ilicitude não obriga a 
concluir que, faltando esta, a punição do agente só pode fazer-se a título de 
negligência, foi segundo pensamos, Beleza dos Santos. Acentuando que o dolo é 
um elemento ético-normativo e não uma entidade psicológica ou ontológica, 
conclui que ele não pode “consistir só na vontade”, previsão ou conhecimento 
dos factos que constituem o crime, mas exige ainda a sua avaliação sob o ponto 
de vista da legitimidade, e, conseqüentemente, o conhecimento desta ou uma 
atitude subjectiva que lhe deva equiparar.190  

 A primeira limitação191 foi o reconhecimento de que em todos os casos de 

desconhecimento culposo da ilicitude, não existindo uma norma expressa com a 

previsão da forma culposa do crime, ao autor seria aplicada uma pena de prisão, com 

base na culpa jurídica, de forma genérica sancionada.”Tal erro sobre a antijuridicidade 

seria evitado por uma concepção sã de direito, a qual o indivíduo não possui, devendo, 

portanto, responder a título de dolo por sua conduta”.192  

A segunda limitação foi apresentada por Mezger, denominada de “cegueira 

jurídica” afastando a importância do erro do autor referente conhecimento da ilicitude do 

fato.  

Se o autor erra quanto à ilicitude de um fato, que é conhecidamente proibido por 
grande parte da sociedade, esse erro não deve ser considerado relevante, 
punindo-se, assim, normalmente, o autor pelo fato praticado, já que uma posição 
displicente e reprovável do agente em relação ao ordenamento jurídico não 
poderia vir a beneficiá-lo.193  

Na teoria limitada do dolo, a consciência da antijuridicidade também se constitui 

como elemento do dolo, com uma diferença de que a consciência da antijuridicidade não 

necessita ser atual, podendo ser potencial. Neste caso basta o potencial da consciência da 

                                                 
190 FIGUEIREDO DIAS, 2000, p.159. 
191 “A primeira limitação à Teoria Estrita do Dolo foi a criação de um tipo chamado de “culpa jurídica”, 
para que em todos os casos de desconhecimento culposo da ilicitude, se houvesse previsão expressa da 
forma culposa do crime, o agente recebesse uma pena de prisão de até dois anos, com base nesta “culpa 
jurídica”, sancionando portanto, de forma genérica, a falta de informação ou interesse do autor em se 
informar quanto às regras jurídicas de proibição”, (RODRIGUES, 2004, p.82, 83). 
192 BRANDÃO, 2003, p.159. 
193 RODRIGUES, 2004, p.83. 



ilicitude, ou melhor, o conhecimento presumido do injusto, para que se reprove o erro do 

autor pela antijuridicidade do seu ato.194 

O problema que se verifica nesta concepção apresentada por Mezger, na tentativa 

de resolver a hipótese do fato culposo, por erro do autor do conhecimento da ilicitude do 

fato com a punição dolosa, é que a punição do fato como doloso é uma demonstração de 

concepção autoritária do Direito, e fere o princípio da culpabilidade195 aceito pelo estado 

democrático de direito. Temos então constatada a insuficiência da teoria estrita do dolo e 

da teoria limitada do dolo, pois delas decorrem problemas sem soluções apontadas para 

os fatos culposos, levando à punição do agente pelo que ele é e não pelo que ele fez.  

Pode-se afirmar que estas teorias foram  

abandonadas pela imensa maioria dos autores modernos, principalmente a partir 
do desenvolvimento da doutrina finalista da ação que reorganizou os diversos 
elementos da Teoria do Delito, reestruturando não só a culpabilidade, mas 
também todo o conceito de crime.196   

 

4.4.Teoria estrita da culpabilidade. 
 

 Ante a superação da doutrina das teorias do dolo197 e com a reformulação trazida 

pela Teoria finalista da ação de Hans Welzel, surge a teoria estrita da culpabilidade que 

tem suas raízes na concepção finalista de delito, considerando o dolo como elemento 

integrante do tipo penal e a consciência da ilicitude como elemento autônomo da 

culpabilidade.  

Na teoria finalista o delito permanece definido como fato típico, ilícito e 

culpável, mas a mudança realizada por Welzel se deu no âmbito da ação. Para a doutrina 

causal, a ação é uma idéia causalista (concebida pela teoria psicológica da 

                                                 
194 “Afirma Maurach, a respeito da modificação trazida pelo novo posicionamento chamado de Teoria 
Limitada do Dolo: ”El autor siempre que actue con un tal grado de indiferencia antisocial, debera ser 
tratado (o, segun Mezger, por lo menos ser castigado) “como si” hubiera actuado dolosamente. En este 
caso, la falta de conocimiento del injusto no excluira la pena correspondiente al dolo”, (Ibid., p.84).  
195 Ibid., p. 84. 
196 Ibid., p. 87. 
197 “Modernamente, embora para a maior parte da doutrina as teorias do dolo estejam superadas, alguns 
penalistas da Europa, principalmente de Portugal e Espanha, têm tentado fazer algumas modificações na 
Teoria Limitada do Dolo, para possibilitar sua aplicação, e evitar alguns problemas evidentes, causados 
principalmente pela interpretação da Teoria do Erro, mais precisamente, no que tange à forma, e a punição 
do erro de proibição evitável, dando origem assim à chamada Teoria Modificada do Dolo”, (Ibid., p.87). 



culpabilidade), uma ação de cunho naturalístico, é o movimento físico, corporal, natural 

do homem, que voluntariamente provoca a modificação no mundo exterior. Para a teoria 

finalista, a idéia de ação tem uma finalidade, é o exercício de uma atividade final, pela 

manifestação da intenção de realizar uma conduta típica que caracteriza a ação. O 

homem conduz a sua conduta de acordo com a sua vontade direcionada à produção de 

um resultado. 

Tampoco el Derecho Penal  parte de la tesis indeterminista de que la decisión 
delictiva proceda totalmente o en parte de la voluntad libre y no del concurso 
de disposición y medio ambiente, sino del conocimiento antropológico de que el 
hombre, como ser determinado a la autorresponsabilidad, está existencialmente 
en la situación de configurar finalmente (conforme a sentido) la dependencia 
causal de los impulsos. La culpabilidad no es un acto de libre 
autodeterminación, sino justamente la falta de determinación de acuerdo a 
sentido en un sujeto responsable.198   

Esta teoria foi defendida pelos autores finalistas mais conceituados da Alemanha, 

dentre eles Welzel, Maurach e Kaufmann, mais tarde reformulada pelos próprios 

criadores, que preferiram a teoria limitada da culpabilidade. 

A culpabilidade, na concepção finalista da teoria estrita da culpabilidade,  

é a reprovação da conduta praticada pelo autor, baseada em uma resolução de 
vontade antijurídica, quando este, de acordo com sua possibilidade de 
compreensão do caráter antijurídico de seus atos, poderia ter evitado esta 
prática, direcionando sua conduta de acordo com essa compreensão para a 
consecução do resultado por ela objetivado, sem, no entanto, contrariar o 
Direito.199  

  Assim, a consciência de antijuridicidade está presente de forma autônoma do 

juízo de culpabilidade. A grande mudança realizada pela teoria estrita da culpabilidade, 

foi ter separado do dolo da culpabilidade, considerando-o como parte do tipo do injusto, 

e mantendo a consciência da ilicitude como parte autônoma da culpabilidade. Esta 

separação do dolo da consciência de antijuridicidade modifica profundamente a 

compreensão do erro e suas conseqüências, evitando o problema das teorias do dolo de 

deixar lacunas de punibilidade nas hipóteses de desconhecimento evitável da ilicitude, 

quando não houvesse previsão da modalidade culposa do crime. O dolo separado da 

culpabilidade não mais é excluído pela falta de consciência de antijuridicidade, pois que 

esta é elemento autônomo do juízo da culpabilidade.  

                                                 
198 WELZEL, 1997, p. 177. 
199 RODRIGUES, 2004, p. 96. 



Esta modificação importa em que “o dolo esgota-se com o querer objetivo do 

tipo. Entretanto, a inconsciência da ilicitude exclui a culpabilidade, visto que o dolo 

esgota-se com vontade e previsibilidade”.200 São a vontade do autor em querer um 

resultado e praticar uma conduta típica, e a previsibilidade legal da tipicidade de que a 

conduta não é conforme o Direito, que determina a caracterização do dolo. Mas, se este 

autor deseja um resultado, pratica a conduta típica, mas lhe falta a consciência da 

antijuridicidade, não está então presente o elemento da culpabilidade. Assim a 

consciência da antijuridicidade é sempre potencial, porque, cometida a ação típica e 

antijurídica, o juízo pessoal sobre o autor do fato vai determinar se ele tinha 

conhecimento do injusto.”Além disso, o fato típico é um indício da ilicitude, motivo 

pelo qual esta deve ser estudada após a análise daquele”.201  Esta teoria foi aperfeiçoada 

pela teoria limitada da culpabilidade que tratou de separar as hipóteses do erro quanto à 

consciência da ilicitude em categorias.202  

 
4.5.Teoria limitada da culpabilidade. 
 

As teorias estrita e limitada da culpabilidade são similares, diferenciando-se no 

que diz respeito ao tratamento do erro quanto às hipóteses de categorias da consciência 

da ilicitude, ou seja, o erro de proibição. A diferença ocorre então nas hipóteses de erro 

de proibição. 

Para ambas as teorias o erro de tipo afasta o dolo, e o erro de proibição inevitável 

afasta a culpabilidade. Para a teoria estrita da culpabilidade todo erro sobre a 

antijuridicidade do fato é um erro de proibição, sem questionar a circunstâncias fáticas 

de uma causa de justificação ou descriminantes putativas. Para a teoria limitada da 

culpabilidade importa diferenciar as hipóteses203 antes tratadas como erro de proibição. 

                                                 
200 BRANDÃO, 2003, p.159. 
201 JESUS, 1985, 1º volume, p.305. 
202 “Realmente, embora possuam as mesmas bases, por aceitar o posicionamento do dolo no tipo, e a 
consciência da ilicitude na culpabilidade, e conseqüentemente adotarem o posicionamento de que o erro 
de tipo afasta o dolo e que o erro de proibição inevitável afasta a culpabilidade, não se pode negar que as 
teorias extremada e limitada da culpabilidade possuem seu ponto de discordância no tratamento do erro 
nas suas causas de justificação”, (RODRIGUES, 2004, p.100). 
203 “Na teoria estrita da culpabilidade, esta espécie de erro sempre excluirá a consciência da 
antijuridicidade, ou seja, sempre será erro de proibição. Na teoria limitada, o erro quanto às 
descriminantes putativas, dependendo do caso, será equiparado ao erro de tipo, excluindo o dolo, ou será 



“Se o erro recair sobre os limites jurídicos ou existência de uma causa de justificação, 

será erro de proibição, e se recair sobre pressupostos fáticos de uma causa excludente da 

ilicitude, será chamado de erro de tipo permissivo”.204  

Na prática, a teoria estrita da culpabilidade não apresenta soluções para os casos 

de erro de proibição. Mas, a teoria limitada da culpabilidade demonstra que dependendo 

da situação fática, as suas categorias devem ser consideradas para se poder determinar se 

o caso é de erro de tipo ou erro de proibição, e daí saber se haverá exclusão do dolo ou 

da culpabilidade.  

Os partidários da teoria limitada da culpabilidade a fundamentam em uma razão 
de política criminal. Von Weber dá o seguinte:”pode-se afirmar que um soldado 
que mata um camarada, por confusão com o inimigo, tenha resolução de 
cometer um delito de homicídio?”. Deve ele então responder o crime na forma 
culposa, em virtude da inexistência do dolo.205  

Sem dúvida o exemplo do “fogo amigo”, explicita a situação fática de erro de 

tipo permissivo, com causa de justificação que realmente exclui o dolo, devendo o autor 

do homicídio responder pelo crime na forma culposa. 

A diferença prática trazida pela Teoria Limitada da Culpabilidade está no fato 
de que ela separa as hipóteses de erro quanto à consciência da ilicitude em três 
categorias, as quais são: a) erro de proibição direto, quando o autor acredita 
erroneamente que sua conduta não está proibida pelo ordenamento jurídico, 
logo fica afastada a culpabilidade; b) erro de proibição indireto, quando incide 
sobre os limites ou a existência de uma causa excludente de ilicitude, que 
igualmente afasta a culpabilidade; c) erro de tipo permissivo, que atua sobre 
uma errônea representação do autor a respeito da situação fática, ou seja, 
elementos da causa de justificação que realmente existam na lei; neste caso 
estaria afastado o dolo, como se tratasse de um erro de tipo.206  

A teoria limitada da culpabilidade é construída dentro da concepção de tipo 

desenvolvida por Ernest Mayer e adotada pelo finalismo, tendo a tipicidade e a ilicitude 

como conceitos separados e independentes.  

Dir-se-á então que, da mesma forma que o dolo, também a finalidade e a acção 
se hão-de “normativizar”, não se reduzindo à mera modelação final de processos 
causais (que, em si, é tão “cego” quanto a categoria da causalidade, uma vez que 
“independente – na expressão de Eduardo Correia – de qualquer referência a 
sentido de valores”), nem se confundindo com uma simples direção psicológica 

                                                                                                                                                     
erro de proibição, excluindo a culpabilidade. Se o erro for quanto aos limites da causa de justificação, 
teremos erro de proibição; se for quanto à existência da causa justificadora que autorize a ação típica, 
temos a equiparação ao erro de tipo”, (BRANDÃO, 2003, p.160).  
204 RODRIGUES, 2004, p.102. 
205 BRANDÃO, 2003, p.161. 
206 RODRIGUES, 2004, p.102.    

 



da vontade (que só de uma perspectiva puramente “naturalista” poderá aceitar-
se como juridicamente vinculante), antes contendo os elementos que dão à 
supradeterminação final um sentido que a torna “esclarecida” e socialmente 
relevante. A ação, para o Direito Penal perde o seu caráter imutável, “a-
histórico”, ontologicamente determinado, à qual o legislador nada pode 
acrescentar ou retirar sem desrespeito pela sua estrutura categorial, para se 
configurar como entidade mutável e historicamente condicionada, na precisa 
medida em que o é o conteúdo de sentido ao qual for referida.207    

Note-se, pela nova forma de conceber a ação no âmbito penal, a teoria limitada 

da culpabilidade permite a compreensão da ação não mais condicionada às categorias 

tradicionais de cunho naturalístico, causal, podendo o legislador acrescentar ou retirar 

conteúdos. A partir desta compreensão, também é permissivo pensar que a ação 

institucional dos entes coletivos pode encontrar espaço para a teorização de seus 

fundamentos, em adequada consonância com os institutos dogmáticos do Direito Penal.      

Em seu livro Teoria Jurídica do Crime, o professor Cláudio Brandão refere que 

“o direito brasileiro adotou esta teoria limitada da culpabilidade, segundo depreende-se 

da exposição de motivos e do artigo 20, parágrafo 1º, do Código Penal”.208 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
207 FIGUEIREDO DIAS, 2000, p.166. 
208 BRANDÃO, 2003, p.161. 
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O princípio “Societas delinquere non postest”, representou sempre o principal 

obstáculo ao avanço da construção de uma teoria para fundamentar a responsabilização 

penal da pessoa jurídica. Em alguns países como a França, Portugal, Estados Unidos, 

Brasil e outros este princípio sofreu grande desprestígio. No caso brasileiro e francês 

houve uma verdadeira abdicação prevista Constituição de 1988 e na reforma do código 

penal francês.  

Na Constituição do Brasil de 1988, o princípio da culpabilidade é deduzido dos 

artigos que consagram a responsabilidade pessoal e a individualização da pena, bem 

como da exigência constitucional de proporcionalidade e igualdade. Constitui o 

princípio da culpabilidade um limite constitucional ao poder do Estado, exigindo que a 

sanção punitiva esteja sempre fundada na responsabilidade subjetiva, na 

individualização da conduta e da pena e na proporcionalidade entre o dano causado 

conforme a culpa do agente e a sanção. 

O conceito de culpabilidade pode apresentar dois sentidos. Como afirma 
Lycurgo de Castro Santos, de um lado temos o princípio de culpabilidade como 
garantia democrática e como critério retor de política criminal e de legislação 
penal. De outro, temos o conceito de culpabilidade tradicional estritamente 
jurídico-penal, que é um dos elementos do crime.209  

Reza na Constituição do Brasil em seu artigo 225, parágrafo 3º, que está a pessoa 

jurídica sujeita a infrações penais por sua conduta e atividade considerada lesiva ao meio 

ambiente, e ainda no artigo 173, parágrafo 5º, que a pessoa jurídica responde com 

punições compatíveis, pelos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e 

contra a economia popular. 
                                                 

209 ALCÂNTARA, 1999, p. 75. 
 



A compreensão do princípio da culpabilidade constitucional pela 

responsabilidade pessoal e individualização da pena, bem como a exigência da 

proporcionalidade e igualdade, e a responsabilidade subjetiva, na individualização da 

conduta e da pena e na proporcionalidade entre o dano causado conforme a culpa do 

agente e a sanção, não são incompatíveis com a responsabilização penal da pessoa 

jurídica, pois o constituinte assim definiu o nosso sistema constitucional210. 

Também pela legislação criminal brasileira são encontrados tipos penais tendo a 

pessoa jurídica como sujeito ativo. A Lei Nº 8.137 de 27 de dezembro de 1990, que 

define os crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, 

dispõe nos artigos 1º e 2º a prática da maioria dos tipos penais pela pessoa jurídica, no 4º 

define como delitos característicos de abuso do poder econômico pela pessoa jurídica de 

direito privado, e no artigo 11, a co-participação ou colaboração criminosa. A Lei Nº 

7.492 de 16 de junho de 1986, que fixou os delitos contra o sistema financeiro nacional, 

no seu artigo 1º define instituição financeira para efeito legal a pessoa jurídica de direito 

público ou privado. A Lei de Nº 6.938 de 31 de agosto de 1981 que dispõe sobre a 

política nacional do meio ambiente submete as pessoas jurídicas pela violação do meio 

ambiente às penalidades do artigo 14. Ainda a Lei de Nº 8.884 de 11 de junho de 1994 

que transformou o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) em 

autarquia, dispôs sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem 

econômica, e em seu artigo 15 determina que se aplica tanto em relação às pessoas 

físicas como às jurídicas de direito público e privado e, inclusive, a quaisquer 

associações de entidades ou pessoas constituídas de fato ou de direito, mesmo 

temporariamente, com ou sem personalidade jurídica; e ainda no artigo 16 prescreve que 

as formas de violação e de infração da ordem econômica implicam a responsabilidade da 

empresa e a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores, 

solidariamente. A Lei de Nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 responsabiliza penalmente 

a pessoa jurídica não excluindo a responsabilidade das pessoas físicas, autoras ou 

partícipes do mesmo fato. Observa-se que o ordenamento jurídico brasileiro, desde a sua 

                                                 
210 “Concluímos, de logo, perante tais textos constitucionais claros e categóricos que a pessoa jurídica 
pode ser sujeito ativo de certos crimes, punível pelos mesmos, com sanções ou penas evidentemente 
adequadas à sua natureza”, (BRITO ALVES, 1997, p. 01). 



Carta Magna até a legislação ordinária, consagra a responsabilidade penal da pessoa 

jurídica, abdicando de vez do princípio “Societas delinquere non potest”.   

O Brasil adota em seu texto constitucional, pela previsão do artigo 173, parágrafo 

5º, da CFB para atos praticados contra a ordem econômica financeira e economia 

popular e pela previsão do artigo 225, parágrafo 3º, da CFB, para as atividades 

consideradas lesivas ao meio ambiente, a responsabilidade penal da pessoa jurídica, e 

ainda as legislações ordinárias de matéria tributária, econômica, de proteção ao sistema 

financeiro e ao meio ambiente prescrevem sanções pelas infrações cometidas pelas 

pessoas coletivas. Não há dúvida do que está posto pelo legislador, cabe então aos 

doutrinadores, legisladores e aplicadores do Direito a teorização que fundamente a 

prática que se impõe seguir.  

As posições doutrinárias sobre a Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica 

evoluíram a partir do surgimento do Direito Penal Econômico após as duas grandes 

guerras mundiais.  

A doutrina alemã apresentou grande interesse no tema e desenvolveu teorias que 

justificavam a prática de intervenção do Estado alemão nas atividades econômicas, 

mantendo a conhecida responsabilidade “quase penal” das pessoas jurídicas, com a 

manutenção do Direito Administrativo forte como instância adequada de solução dos 

conflitos e infrações praticadas pelas empresas. O mestre Klaus Tiedemann, dentre 

outros, foi o principal representante desta doutrina alemã. 

Em Portugal a pessoa do Professor Jorge de Figueiredo Dias é, até hoje, o marco 

da doutrina que responde pela defesa da responsabilização penal das pessoas jurídicas, e 

realizou a construção de uma teoria do delito próprio das atividades econômicas das 

pessoas jurídicas para um Direito Penal Secundário.  

Na Espanha Mercedes García Arán, Jesús-Maria Silva Sánchez e Juan Antonio 

Martos Nuñez despontam entre outros com teorias de um Direito Penal que reconhece a 

responsabilidade de entes coletivos, desde a subjetivação do Direito Administrativo de 

Garcia Arán até o Direito Penal de duas velocidades de Silva Sánchez.  Ainda, com 

especial atenção à nova concepção significativa da ação do Professor Tomás Salvador 

Vives Antón, e o trabalho de reinterpretação do Professor Carlos Martinez-Buján Pérez. 



A concepção significativa da ação apresenta a conduta descrita na norma como algo a 

ser entendido. A ação é um sentido de um substrato a não o substrato. 

No Brasil os Professores Alberto Franco, Salomão Shecaira e outros, admitem 

que a nova realidade com suas complexidades e vicissitudes apontam para a necessidade 

de punição das pessoas jurídicas no âmbito penal, fundamentando suas posições 

doutrinárias a partir dos dispositivos constitucionais brasileiros que reconhecem a 

responsabilização penal das pessoas jurídicas nos casos de lesão ao meio ambiente e à 

atividade econômica e proteção ao consumidor. 

Estas personalidades todas representam a luta pelo avanço teórico de uma nova 

dogmática penal que permita a consagração de uma nova concepção dos institutos 

penais clássicos ante a constatação da nova realidade de crimes econômicos praticados 

por pessoas jurídicas e que necessitam de uma resposta do Estado através do Direito 

Penal. 

 

5.1.O princípio “Societas delinquere non potest”. 
 

O conhecido aforismo romano, hoje brocardo ou princípio “Societas delinquere 

non potest”, é a aceitação de que o ente coletivo, moral, a pessoa jurídica não pode 

delinqüir. Não pode ser passível de ação criminosa e figurar no pólo ativo de uma 

infração penal. É, antes de tudo, a aceitação da teoria da ficção de Savigny211, para quem 

só o homem é capaz de ser sujeito de direitos. 

                                                 
211 “A teoria da ficção originou-se do direito canônico e prevaleceu até o século passado. Seu principal 
defensor foi Savigny. Sua idéia central é a de que só o homem é capaz de ser sujeito de direitos. O 
ordenamento jurídico, no entanto, modificou esse princípio, seja para retirar essa capacidade (como o fez 
no caso dos escravos), seja para ampliar tal capacidade a entes fictícios, incapazes de vontade e que são 
representados como também são representados os incapazes. Nesse sentido, a pessoa jurídica poderia ser 
equiparada a um menor impúbere que exerce seu direito sempre através de um tutor. A pessoa jurídica é, 
assim, uma criação artificial da lei para exercer direitos patrimoniais. É pessoa fictícia. Somente obtém sua 
personalidade por uma abstração. Dentro dessa concepção, a realidade da existência da pessoa jurídica se 
funda sobre as decisões de um certo número de representantes que, em virtude de uma ficção, são 
consideradas como suas; e uma representação de tal forma, que exclui a vontade propriamente dita, pode 
ter efeito em matéria civil, mas nunca em relação ao direito penal”, (SHECAIRA,2003, p.101).  



A doutrina penalista tradicional adota a teoria da ficção e, por esta razão, não 

aceita a responsabilidade penal da pessoa jurídica, consagrando assim o princípio 

“Societas delinqüere non potest”. 

A teoria da vontade real, da realidade, também conhecida por teoria de realidade 

orgânica orienta que pessoa não é somente o homem, mas todos os entes que possuem 

existência real, orgânica. O principal defensor desta teoria foi Gierke, e para ele a pessoa 

jurídica tem capacidade de querer e de agir, o que faz por meio de seus órgãos, da 

mesma forma que o ser humano comanda com sua cabeça seus membros para executar 

suas ações.212  

Entretanto, não se deve esquecer que a doutrina penalista moderna se apóia no 

fato de que as pessoas jurídicas não possuem uma vontade consciente, um juízo ético e 

uma formação psicológica, donde se sustenta a defesa de um Direito Penal da culpa 

somente para a pessoa física. O que não impossibilita a compreensão de que as pessoas 

jurídicas podem atuar no pólo ativo da ação criminal, pois com a adoção da teoria 

finalista da ação de Welzel, o dolo e a culpa são transportados para o tipo, e a 

culpabilidade passa a ter como pressupostos, e não como elemento, a imputabilidade, a 

consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Daí, enquanto 

pressupostos, temos um Direito Penal do fato e não um Direito Penal do autor. A pessoa 

será punida pelo que faz e não pelo que é. Esta é uma concepção que vai exigir 

reformulação dogmática da teoria do delito no que concerne à capacidade da pessoa 

jurídica ser autora de crime, por ser também capaz de agir penalmente e produzir, por 

esta ação, resultados que violam os bens protegidos penalmente.213   

As características psicológicas e psíquicas do autor do fato criminoso, e até 

mesmo a importância que se possa dar às circunstâncias relacionadas à sua 

personalidade e à sua conduta social, serão aferidas apenas para efeito de aplicação da 

                                                 
212 “Abstraindo as diversas variantes sobre o tema, os sequazes de Gierke, principal nome desta escola, ao 
lado de Zitelman, sustentam que as pessoas jurídicas são pessoas reais, dotadas de uma real vontade 
coletiva, devendo ser equiparáveis, como seres sociais que são, às pessoas físicas”, (SHECAIRA, 2003, p. 
102). 
213 “Dizer que modernamente se verifica uma tendência de superação do brocardo societas delinqüere non 
potest é reconhecer a superação da própria estrutura dogmática do crime. É a constatação da crise teórica e 
metodológica do Direito Penal, que convivendo com novos conceitos na teoria do delito, permitem o 
questionamento do referido princípio”, (IENNACO, 2005, p. 60). 



sanção e gradação da pena, conforme prescreve ao artigo 59 do Código Penal Brasileiro, 

quando se tratar de pessoa física, e quando se tratar de pessoa jurídica essa gradação será 

realizada pela extensão do dano provocado. 

Praticamente a maioria dos países já abdicou do princípio “Societas delinqüere 

non potest”. A aceitação da responsabilidade penal da pessoa jurídica quando não é 

preponderante, apresenta formas relativas de sua aceitação. A realidade das atividades 

econômicas e suas forças de mercado impuseram aos Estados a adoção de medidas 

penais e administrativas que delimitam o poderio econômico das empresas 

multinacionais. 

Hoje, praticamente em todos os países da União Européia, mesmo naqueles que 
são tradicionalmente contrários à responsabilidade penal dos entes coletivos, 
como, por exemplo, Alemanha, Itália, Grécia e Espanha, foi introduzido um 
potente Direito Administrativo Penal, no qual as sanções são “quase-penais”, 
principalmente, em matéria econômica. Na Inglaterra e na Irlanda, em face do 
tradicional aspecto pragmático do sistema Common Law; na Holanda e na 
Escandinávia, que se aproximam do pragmatismo inglês; na França e em 
Portugal, já se admite a responsabilidade penal da pessoa jurídica. No sistema 
jurídico da Ásia oriental, o Japão aderiu ao sistema misto. No outrora bloco 
soviético, não se admitia essa responsabilidade, porém, hoje, com a 
aproximação da ordem jurídica e econômica ocidental, há projetos, como na 
Rússia, inspirados no modelo francês. O modelo francês inspirou também o 
projeto canadense de 1993.214  

O Brasil renunciou ao princípio Societas delinqüere non potest215, com a 

consagração da responsabilidade penal da pessoa jurídica posta na Constituição Federal, 

evidenciada pelos artigos 173, parágrafo 5º e 225, parágrafo 3º, que tanto para atos 

praticados contra a ordem econômica financeira e economia popular, bem como para 

atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, as pessoas jurídicas responderão 

penalmente. 

Torna-se predominante o entendimento de que o princípio referido é resultado de 

uma perspectiva histórica, e que o Direito Penal216, em sua evolução tem referendado a 

                                                 
214 ARAUJO JUNIOR, 1999, p. 74.   
215 “Portanto, o brocardo “Societas delinqüere non potest ” deixa de ser, atualmente absoluto, sempre 
válido,passa a ser relativo, em nossa opinião porque claramente inúmeros crimes podem ser cometidos 
pela pessoa jurídica (sobretudo os culposos e os fraudulentos). É evidente que também inúmeros delitos 
somente poderiam ser praticados pela pessoa física como geralmente os dolosos e os violentos (homicídio 
doloso, estupro, roubo, etc.), somente a pessoa física pode ser sujeito dos mesmos”, (BRITO ALVES, 
1997, p.10). 
216 “A esta renovada discusión  en torno al problema de la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas han contribuido diversos factores. Zugaldía considera que la fundamentación del principio 



relativização do mesmo, com a aceitação, por muitos ordenamentos jurídicos da 

responsabilidade da pessoa jurídica.  

 
5.2. Mercedes García Arán: A subjetivização do Direito Administrativo. 
 

A autora Mercedes García Arán, Catedrática de Direito Penal da Universidade 

Autônoma de Barcelona, apresentou trabalho intitulado “Algunas consideraciones sobre 

la responsabilidad penal de las personas jurídicas”, durante o I Congresso Hispano-

italiano de Direito Penal Econômico, dirigido por Carlos Martinez-Buján Pérez, em A 

Coruña nos dias 20 a 24 de abril de 1998, publicado posteriormente pela Coleção 

Cursos, Congressos e Simpósios 45, através da Editora Universidade da Coruña. 

A obra abordada é uma reflexão sobre a importância do estudo da 

responsabilidade penal das pessoas jurídicas, atento aos dois maiores entraves que são 

consubstanciados nas questões da liberdade e da tipicidade A matéria traz muitos 

questionamentos em razão da dogmática penal ainda não estar adequada a esta nova 

realidade supra-individual dos interesses tutelados, que são os direitos difusos e tendo 

como possibilidade do autor de delitos as pessoas jurídicas.        

Informa que a possibilidade de atribuir-se responsabilidade penal às pessoas 

jurídicas tem uma clara problemática de partida, que é o incremento da atuação 

econômica de sociedades e empresas com incremento também da delinqüência cometida 

amparada por elas, tendo o Instituto Max Planck situado em torno de 80% o percentual 

de delitos econômicos cometidos em nome de pessoas jurídicas, deixando evidente a 

considerável periculosidade das mesmas para os bens jurídicos afetados pelas atuações.  

Este fenômeno criminológico tem uma de suas explicações na capacidade da 

estrutura das empresas para dar cobertura a novas formas de delinqüência, pois, 

estruturalmente as empresas são organizadas em divisão de trabalho e hierarquia que 

                                                                                                                                                     
Societas delinquere non potest es producto de determinadas espacio-temporales y en cierta medida tiene 
razón. El punto de partida de la discusión actual en torno de la responsabilidad de las personas jurídicas 
creo que se encuentra en las profundas transformaciones político-criminales experimentadas por la Parte 
Especial en los últimos años y de modo especialmente relevante en la consolidación del nuevo Derecho 
penal económico como sector de la Parte Especial independiente del tradicional Derecho penal 
patrimonial, que constituye sin duda un serio banco de pruebas para las teorías de la Parte General del 
Derecho penal, entre las que cuenta precisamente la relativa la responsabilidad de los entes colectivos”, 
(GRACIA MARTÍN, 2001, p. 53). 



provocam uma atomização217 das decisões, de modo que os seus dirigentes não se 

vinculam em suas decisões. O fenômeno aumenta nos casos de empresas transnacionais 

e holdings com um emaranhado de relações entre as empresas que as integram e que, 

além disso, têm as suas sedes ou os seus campos de atuação em territórios diferentes sob 

distintos ordenamentos jurídicos. 

O enfoque tradicional da questão é confrontar a atuação das pessoas jurídicas 

com os conceitos clássicos da teoria do delito, comprovando-se facilmente que não 

servem para imputar-lhes responsabilidade penal e assim consagra-se mais uma vez o 

princípio dominante nesta matéria: societas delinquere non potest.  

Neste trabalho a autora informa quatro pilares desta compreensão, sendo: 1)As 

pessoas jurídicas não têm capacidade de ação, no sentido jurídico-penal do termo, 

porque a perspectiva da ação é um comportamento físico presidido por elementos 

psicológicos; 2)As regras de autoria e participação são dificilmente aplicáveis em 

processos em que as atividades executivas estão dissociadas individualmente das 

resolutivas; 3)As pessoas jurídicas não têm capacidade de culpabilidade, qualquer que 

seja o conceito de culpabilidade que se utilize, porque se baseiam na imputação 

subjetiva de fatos a autores individuais, tanto se situam na exigência de dolo ou culpa, 

como na capacidade de decisão livre ou de motivação frente às normas; 4)Não servem 

também a legitimação dos fins clássicos das penas, porque a retribuição se baseia na 

culpabilidade, e, tanto a prevenção geral como a especial, são exercidas sobre sujeitos 

físicos, ainda que a intimidação ou a ressocialização se dirijam, em último termo para 

atuar psicologicamente sobre os mesmos. 

Apresentadas estas dificuldades, muito desenvolvidas na doutrina, cabem duas 

opções opostas. A primeira é a resignação descritiva, que entende não ser possível 

incluir as pessoas jurídicas nas categorias subjetivas do Direito Penal, e assim não cabe 

atribuir-lhes responsabilidade penal. A segunda pretende romper com a resignação 

dando a volta no argumento anterior, entendendo que exatamente porque às pessoas 

jurídicas não se pode imputar a realização dos elementos subjetivos dos sujeitos 

                                                 
217 Atomização, relativo a atomizar.V. t. d. 1.Reduzir a átomo, ou a  dimensões pequiníssimas (Novo 
Dicionário Aurélio. 7ª Edição. Rio de Janeiro: Nova Fronteira). 



individuais, a imputação deve ser realizada por procedimentos distintos dos aplicados às 

pessoas físicas. 

A professora passa então a descrever com maior atenção estas duas opções. 

A irresponsabilidade penal das pessoas jurídicas se mantém na maioria dos atuais 

sistemas de origem romano-germânico. O responsável penal é um sujeito individual, 

sobre o qual recai a pena, mas se estabelecem conseqüências de natureza distinta que 

recaem sobre a pessoa jurídica, sempre que exista um responsável individual. 

Estas consequências derivadas e incidentes sobre a pessoa jurídica são de 

natureza diversa e não sempre claras. Assim, cabe que a responsabilidade civil derivada 

do fato ou inclusa na pena pecuniária incidente sobre a pessoa física seja satisfeita 

subsidiariamente pela pessoa jurídica ou bem que se apliquem medidas de segurança sui 

generis às pessoas jurídicas. 

Para ela, o Direito Penal espanhol confirma o caráter individual da 

responsabilidade penal e o princípio de que as sociedades não delinqüem, em dois 

preceitos: o artigo 31 do Código Penal, pelo qual se individualiza a responsabilidade 

penal no sujeito que realmente atua, ainda que não reúna os requisitos típicos, em nome 

da pessoa jurídica; e ao artigo 129 do mesmo texto legal, no qual se estabelecem 

determinadas conseqüências acessórias à pena, que recaem na pessoa jurídica, ainda que 

apresente algum problema específico, a ser adiante referido. 

A natureza jurídica de tais conseqüências acessórias e de outras disseminadas 

pela parte especial do Código é confusa. As do artigo 129 do CP (clausura, dissolução, 

suspensão de atividades, intervenção da empresa, etc.), não são nem penas nem medidas 

e segurança no sentido clássico; e ao denominá-las expressamente de “conseqüências 

acessórias”, o legislador pretendeu deixar claro que não participam da natureza das 

tradicionais reações penais impostas às pessoas físicas, ainda que seja somente um 

argumento terminológico que não pode utilizar com precisão em outros preceitos da 

parte especial do Código. 

Assim, no Direito Penal espanhol a pessoa jurídica não tem responsabilidade 

penal, e a conseqüência acessória é condicionada a existência de uma responsabilidade 

penal individual e físico, e assim não existe de maneira independente nem supõe uma 



imputação direta à pessoa jurídica, porque é necessário que a responsabilidade 

individual se encontre conectada à existência da organização ou da empresa218.   Com 

esta posição, retorna-se ao ponto de partida da questão, sem proposição de solução para 

a responsabilidade penal da pessoa jurídica. 

Neste entendimento, o funcionamento e a estrutura das pessoas jurídicas 

dificultam ou impedem totalmente localizar o responsável individual (em sentido 

jurídico-penal clássico), porque quem atuou em sentido social e econômico foi a pessoa 

jurídica. Os fatos objetivamente considerados são imputáveis, também objetivamente, à 

pessoa jurídica, mas novamente, começa o círculo vicioso: os mecanismos basicamente 

psicológicos de imputação subjetiva não são aplicáveis à pessoa jurídica e o resultado 

final é, freqüentemente, a impunidade por impossibilidade de aplicar o correspondente 

tipo penal. 

A jurista aponta a segunda opção como solução para romper o círculo vicioso, e 

assegura que na Espanha são escassos os partidários deste entendimento, afirmando que 

se as categorias clássicas não servem para imputar responsabilidade penal à pessoa 

jurídica, devemos utilizar procedimentos de imputação distintos e adequados à realidade 

das pessoas jurídicas. 

A Recomendação 18/88 de 20 de outubro, do Comitê de Ministros de Estados 

membros do Conselho da Europa, orienta a utilização de procedimentos de imputação 

distintos e adequados às pessoas jurídicas, quando propõe “a aplicação da 

responsabilidade e sanções penais às empresas quando a natureza da infração, a 

gravidade da culpabilidade da empresa e a necessidade de prevenir outras infrações 

assim exijam”. 

A autora chama a atenção para o uso do termo “culpabilidade da empresa”, e 

também cita o Código Penal francês de 1994, que apresentou um paradigma moderno do 

reconhecimento da responsabilidade penal das pessoas jurídicas, exatamente na mesma 

tendência apontada pelo Conselho da Europa. O artigo 121-2 do Código Penal francês 

de 1994 estabelece que “as pessoas jurídicas, com exclusão do Estado, são responsáveis 

                                                 
218 Esta é a posição dominante nos Tribunais Superiores brasileiros, conforme se observa das decisões do 
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 



segundo as distinções dos artigos 121-4 a 121-7(sobre tentativa e cumplicidade), e nos 

casos previstos na lei ou em regulamento, das infrações cometidas por sua conta, por 

seus órgãos e representantes... A responsabilidade penal das pessoas jurídicas não exclui 

a da pessoa física autoras ou cúmplices dos mesmos fatos”. 

A atribuição da responsabilidade penal à pessoa jurídica fundamenta-se na 

responsabilidade individual de quem atua “por sua conta”. A doutrina e a jurisprudência 

francesas tiveram oportunidade de interpretar o alcance de tal inovação e o tem feito 

rechaçando a hipótese de que a pessoa jurídica comete a infração por si mesma com um 

dolo e elemento subjetivo distintos dos das pessoas físicas, pelo contrário, tem 

confirmado a tese da repercussão da responsabilidade da pessoa física sobre a pessoa 

jurídica de modo que a responsabilidade individual se reflita na social, e é o responsável 

individual no qual devem comprovar-se os elementos subjetivos da responsabilidade 

penal. 

Na tese do Código Penal francês subsistem os mesmos problemas da 

impossibilidade de individualizar a responsabilidade penal em uma pessoa física, e até 

que ponto esta fórmula é semelhante ou não com a utilizada pelo Código espanhol, no 

qual a conseqüência sancionadora para a pessoa jurídica é também acessória à existência 

de um responsável físico, portanto, reflexo desta. Afirma então que existe um parentesco 

entre as fórmulas francesa e espanhola, consistente no caráter acessório e na renúncia a 

depurar mecanismos de imputação direta de responsabilidade penal da pessoa jurídica. 

Ainda afirma que existe uma diferença importante que merece ser ressaltada, o Código 

Penal francês estabelece a atuação da pessoa física “por conta” da pessoa jurídica, 

buscando vantagens financeiras para a pessoa jurídica ou em seu interesse ainda que não 

seja para enriquecê-la.Aponta-se uma conexão entre a vontade do sujeito individual e a 

orientação, fins e organograma (em último termo “a vontade”) da pessoa jurídica, que 

não está presente nas “conseqüências acessórias” do Código Penal espanhol, que exige 

somente uma vinculação fática que aconselha intervir sobre a sociedade ou empresa para 

evitar o cometimento de novos delitos. 

Parece confirmar que tampouco o Código Penal francês deu o passo para 

estabelecer formas de imputação direta de responsabilidade penal da pessoa jurídica 



adequando o conteúdo de seus elementos subjetivos às características da mesma e a seu 

caráter coletivo ou supra-individual. 

Sempre se retorna o ponto de partida, das possibilidades e alcance de um 

entendimento de que o Direito Penal possa ser aplicado para a responsabilizar as pessoas 

jurídicas. A autora afirma que, as pessoas jurídicas são sujeitos que intervêem nas 

relações jurídicas e econômicas, e para tanto, atuam e lesionam bens jurídicos, e por ser 

sujeitos diferentes, necessitam de “outro” Direito Penal distinto do das pessoas físicas, 

porque este não lhe é aplicável. 

Alerta ainda o estudo, sobre os riscos de terminar jogando com palavras, pois um 

Direito Penal “distinto” indica sempre que se o tradicional fosse válido não existiria o 

problema, e assim deve-se ter sempre “algo” do Direito Penal pela mesma razão, senão 

não estaremos aplicando o Direito Penal, e sim o Direito Civil ou Administrativo. 

Para ela é necessário que os elementos do Direito Penal estejam presentes na 

responsabilidade penal das pessoas jurídicas, para que se possa seguir falando de 

responsabilidade penal e, portanto, para que realmente se avance da situação atual, sem 

uma mera troca de termos. 

Faz-se necessário para tanto que os fatos possam ser imputados diretamente ao 

sujeito responsável e não de forma acessória a imputação de quem atua em seu nome, e 

as conseqüências sancionadoras devem recair diretamente sobre o sujeito coletivo 

responsável, e ainda, esse “novo” Direito Penal deve ter maior eficácia preventivo-geral 

que o direito civil ou administrativo hoje ainda aplicado às pessoas jurídicas. 

A autora ressalva a pergunta, se os mesmos fatos podem ser imputados no âmbito 

do Direito Penal, ainda que sejam adequadas as categorias de imputação? 

Alega que, em princípio, não se pode negar que os problemas da imputação 

objetiva dos fatos são relativamente menores. E, que um fato seja típico penalmente ou 

constitua uma infração administrativa só depende freqüentemente de uma decisão 

legislativa que não altera sua essência, sem pretender entrar no árduo problema da 

delimitação de ambas as classes de ilícito. Cita o exemplo da quebra fraudulenta que não 

tem conseqüências penais para a pessoa jurídica como tal, mas as tem na ordem civil 

sem deixar de ser a mesma quebra, que se imputa à pessoa jurídica. Do mesmo modo, se 



imputam às pessoas jurídicas infrações fiscais que objetivamente só se diferenciam do 

delito fiscal em fronteiras quantitativas de caráter político criminal. 

Novamente retorna-se ao principal problema que é a imputação das categorias 

subjetivas como o dolo e a culpa219. 

Mais uma vez a autor adverte sobre a influência recíproca que se está produzindo 

entre o Direito Penal e o Direito Administrativo, no sentido de que o Direito 

Administrativo atual se esforça para superar seu tradicional caráter objetivizante da 

responsabilidade, importando os princípios garantistas do Direito Penal e, 

especificamente, o da culpabilidade, e uma vez feito isto, a imputação da 

responsabilidade administrativa às pessoas jurídicas, demanda reformular para elas o 

princípio da culpabilidade de forma válida neste âmbito, mas que pode ser útil no 

caminho “de regresso” ao Direito Penal das pessoas jurídicas. Uma mostra clara do 

fenômeno se encontra na STC de 19.12.91, donde se entende que nas infrações 

“cometidas” pelas pessoas jurídicas não se suprime o elemento subjetivo da culpa, sem 

que: ”... esse princípio deve ser aplicado necessariamente de forma distinta como se tem 

feito com as pessoas físicas...”. Nestes sujeitos “... falta o elemento volitivo no sentido 

estrito, mas não a capacidade para infringir as normas as quais estão submetidos. 

Capacidade de infração e reprovabilidade direta que deriva do bem jurídico protegido 

pela norma que se infringe e da necessidade de que dita norma seja eficaz”. Observa-se 

o considerável esforço do TC para aplicar às pessoas jurídicas os conceitos de 

ressonância penal como a “capacidade de infração”, mas não pode negar-se que dita 

capacidade é fundamentalmente objetiva, pois o próprio Tribunal reconhece que o 

elemento volitivo em sentido estrito está ausente. Na mesma linha, a “reprovabilidade” 

se fundamenta em elementos predominantemente objetivos como são o bem jurídico e a 

necessidade de eficácia em sua proteção. 

                                                 
219 “Quanto à culpa inconsciente, em particular, não existe uma relação psicológica entre o agente e o fato, 

pois o nexo psicológico pressupõe uma concepção de culpabilidade fundamentada no dolo. Ora, nessa 

hipótese (um acidente de trânsito, por exemplo) ou se nega a culpabilidade ou se admite faltar algo dentro 

do conceito de culpabilidade: a lacuna seria preenchida, posteriormente, pela introdução de um conceito 

normativo, aqui, já fora dos limites da teoria psicológica”, (SHECAIRA, 2002, p. 95). 

 



Fica evidente a intenção da autora em apontar o esforço do Direito 

Administrativo para adequar princípios como o da capacidade de ação ou da 

culpabilidade às pessoas jurídicas, como um caminho a ser explorado enquanto suas 

possibilidades de regresso ao âmbito em que nasceram, - o Direito Penal- e ali ser 

aplicados às pessoas jurídicas. 

Afirma ainda, que esta perspectiva está sendo ainda adotada pela doutrina 

européia atual a partir das categorias clássicas, revisando seu conteúdo e adequando-as à 

realidade das pessoas jurídicas, mas advertindo que seus novos conteúdos só são 

aplicáveis a estas e que são compatíveis com a responsabilidade individual. 

O importante destas iniciativas, na opinião da autora, é como se tenta adequar as 

categorias penais às pessoas jurídicas ao invés de substituí-las por outras, porque só 

desta forma se pode estar falando realmente de um Direito Penal das pessoas jurídicas e 

não das tradicionais respostas administrativas sob outro nome. 

Conclui a autora, pondo o manifesto de seu convencimento ante a absoluta 

necessidade de que os comportamentos típicos penalmente não deixem impunes ao 

amparo da estrutura de uma pessoa jurídica ou dito ao inverso, que uma pessoa jurídica 

deixe de servir como instrumento para elidir responsabilidades penais. Portanto, a busca 

de categorias dogmáticas para imputar diretamente responsabilidade penal à pessoa 

jurídica lhe parece um bom ponto de partida. 

Ainda reforça que lhe parece possível imputar diretamente os fatos à pessoa 

jurídica, através de formas de imputação distintas as da pessoa física, o que resulta obvio 

e coerente com a preocupação inicial sobre a inutilidade destes últimos. Essa 

reformulação das categorias de imputação deve produzir-se basicamente, no subjetivo, 

pelas mesmas razões de inutilidade da imputação subjetiva próprias do Direito Penal 

tradicional. 

Pergunta a autora, essa nova responsabilidade é responsabilidade penal? Para 

responder deve-se evitar o círculo vicioso em que confronta o conceito novo com o 

conceito tradicional e responsabilidade penal, que é exatamente o que se deseja 

reformar. O que se busca é fundamentar a responsabilidade penal da pessoa jurídica e 

não somente atribuir-lhe um nome. 



De fato, respondendo à pergunta se esta nova responsabilidade é 

responsabilidade penal, a autora afirma que partindo de “outro” modelo de 

responsabilidade penal próprio das pessoas jurídicas, a resposta é inatacável: o que 

estamos imputando à pessoa jurídica é responsabilidade penal, porque, ao mesmo tempo 

estamos formulando uma nova classe de responsabilidade penal, com o que a resposta, 

além de inatacável, pode resultar tautológica. Em resumo, se responda o que se 

responda, sempre se tem razão porque tudo depende do conceito de responsabilidade 

penal que se está manejando. 

Com propriedade lembra que de algum ponto terá que se romper com a 

circularidade (círculo vicioso) do entendimento, e pode ser bom lembrar que o que se 

pretende é que os tipos reconhecidos no Código Penal –que expressam um programa de 

proteção de bens jurídicos - não caiam no vazio de conteúdos naqueles casos em que 

quem atua em sentido social e econômico é a pessoa jurídica, bem porque as categorias 

tradicionais não sirvam, bem porque não seja possível localizar um responsável 

individual. 

Trata-se afinal de estabelecer que o comportamento de uma pessoa jurídica, com 

todas as suas peculiaridades, seja submetido também, às prescrições da parte especial 

dos Códigos Penais, sem intermediários e sim que a necessidade de imputação 

individual constitua um estorvo. Para tanto, com a imputação individual tradicional deve 

existir outra distinta, só aplicável às pessoas jurídicas, mas que permita que a realização 

social e econômica do tipo penal pela pessoa jurídica tenha uma conseqüência 

sancionadora diretamente incidente sobre esta. 

A nova forma de imputação de responsabilidade que se propõe, tem muito do 

Direito Penal tradicional quanto à imputação de fatos e às conseqüências sancionadoras, 

mas também deve reconhecer-se que tem muito do Direito Administrativo. Pode-se 

afirmar que cabe um novo Direito Penal adequado ás pessoas jurídicas, mas que este, 

curiosamente, se situa em ponto de encontro com o igualmente novo Direito 

Administrativo, em uma viagem de aproximação de conteúdos: o Direito Administrativo 

incorporou as categorias subjetivas próprias do Direito Penal para perder carga 

objetivizante e o Direito Penal objetivizou suas categorias subjetivas para poder aplicá-



las às pessoas jurídicas, com o que, em certa forma, desde o Direito Penal estamos 

chegando a uma forma de imputação de responsabilidade das pessoas jurídicas que já foi 

alcançada pelo Direito Administrativo. 

A autora aponta como fenômeno mais profundo que a responsabilidade penal da 

pessoa jurídica, a aproximação de conteúdos entre o Direito Penal e o Direito 

Administrativo, que com todas as sínteses, tem efeitos benéficos na expansão positiva de 

um sobre o outro, e também efeitos perversos quando se transladam mecanicamente 

categorias estranhas a umas situações que deveriam seguir regendo-se pelos princípios 

que lhes são próprios. E, se a incorporação de conceitos próprios do Direito 

Administrativo ao Direito Penal tem que servir para que os tipos penais resultem 

aplicáveis às pessoas jurídicas e, portanto, mais eficazes, benvindos sejam nesse 

limitado âmbito da responsabilidade supra-individual. Essa maior eficácia se produz na 

prevenção geral, mas não porque se “intimide” psicologicamentee em sentido clássico à 

pessoa jurídica, senão porque se demonstra que os tipos penais se aplicam sempre que 

são infringidos e não só quando se trata de delinqüentes individuais ou, o que é o 

mesmo, se demonstra que a existência de uma pessoa jurídica que mascare as atuações 

não converte em papel impregnado de tipicidade penal. 

Encerrando suas idéias sobre a responsabilidade penal das pessoas jurídicas 

afirma que o avanço do Direito Penal em sua adequação aos novos sujeitos coletivos não 

pode converter-se em um retrocesso para os conceitos próprios da responsabilidade 

penal individual, que não deveria admitir matizes nem re-adequações de seus 

tradicionais limites subjetivos e garantidores, ante o embate dos argumentos da eficácia. 

Para tanto, o “novo” Direito Penal das pessoas jurídicas se encontra junto ao Direito 

Penal tradicional, sem nenhuma razão para substituí-lo.   

O desafio feito à dogmática jurídica penal pelas legislações constitucionais e 

infraconstitucionais em vários ordenamentos jurídicos criando a responsabilidade penal 

da pessoa jurídica, constitui uma seara fértil para que os doutrinadores façam evoluir as 

teorias tradicionais do delito, no que tange mais profundamente aos elementos do crime, 

a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade. 



O tema remete ao estudo de uma corajosa tentativa de enfrentar os 

questionamentos intrincados que trazem novos conceitos de sujeitos, de ações e de 

responsabilidade penal. 

 O Direito Penal liberal tem historicamente sido construído na perspectiva de ter 

o indivíduo como agente das ações tipificadas pela lei, e assim teve suas teorias do crime 

voltadas para ação humana individualizada, com atenção à vontade humana e à liberdade 

de ação. 

Daí a dificuldade atual de adequação da responsabilidade penal das pessoas 

jurídicas aos conceitos tradicionais do Direito Penal, onde não há lugar para o sujeito 

coletivo.  

A autora aponta o caminho da subjetivização do Direito Administrativo que em 

seu regresso traz ao Direito Penal a objetivização dos seus conceitos, mostrando esta 

aproximação como um fenômeno de grande importância para o Direito Penal evoluir e 

adequar-se às novas formas de tutela penal de bens jurídicos, tentando quebrar com o 

que chama de círculo vicioso que confronta o conceito novo com o conceito tradicional 

de responsabilidade penal, que é exatamente o que se deseja reformar. O que se busca é 

fundamentar a responsabilidade penal da pessoa jurídica e não somente atribuir-lhe um 

nome. 

Assiste razão à autora ao afirmar que se trata de pontos de partida de conceitos, 

pois se entende que a responsabilidade penal aceita a ação institucional como passível de 

sanção penal ante o dano causado, pode-se perfeitamente falar-se de responsabilidade 

penal de pessoa jurídica. Restando à dogmática220 penal enquanto mediadora da teoria e 

da prática encontrar os pontos de equilíbrios possíveis que possam reduzir a 

complexidade dos conceitos, das normas e dos fatos para permitir o encontro dos 

conceitos de responsabilidade penal subjetiva e objetiva. 

Este estudo é dos muitos que foram feitos para buscar a adequação do Direito 

Penal tradicional aos novos conceitos de responsabilidade penal.  

                                                 
220 “E é aqui que aparece a função social da Dogmática Jurídica. Ela é, a nosso ver, uma instância 
instrumental de viabilização do Direito, na medida em que atua como veículo de alta abstração capaz de 
proporcionar uma congruência estável entre os mecanismos de controle social,mesmo quando, 
aparentemente, eles não se afinam”, (FERRAZ JR. 1998, p.116).  



5.3. Klaus Tiedemann: O Direito “quase penal” Administrativo.  

 

Como ponto de partida, há princípio de que certo é que existem possibilidades de 

imputação direta de fatos às pessoas jurídicas, baseadas na consideração criada por 

Tiedemann221 acerca de que estas são destinatárias de normas jurídicas porque podem 

produzir os efeitos proibidos por ditas normas. O certo é que hoje ainda se imputam 

fatos às pessoas jurídicas no âmbito do Direito Civil e Administrativo e têm 

conseqüências contratuais ou sancionadoras que recaem diretamente sobre a pessoa 

jurídica responsável. 

Tiedemann é um dos representantes mais qualificados desta linha de 

entendimento, (seguido na Espanha por Zugaldía), que considera transferíveis a este 

âmbito as regras básicas da autoria e da co-autoria no sentido de que as pessoas jurídicas 

podem realizar “ações”, (contratos, acordos), que se expressam através de um 

representante, mas são por sua vez, ações da pessoa jurídica, como na estrutura da 

autoria mediata. Para Tiedemann, conceitos como a actio libera in causa ou a comissão 

por omissão permitem fundamentar a culpabilidade das pessoas jurídicas, não no sentido 

psicológico, mas no que se denomina “culpabilidade por defeito de organização”, 

baseado na não adoção de precauções para garantir o desenvolvimento ordenado da 

atividade da empresa. 

 

5.4. Juan Antonio Martos Nuñez: A Ordem Econômica Constitucional. 
 

O professor de Direito Penal da Universidade de Sevilha, Juan Antonio Martos 

Nuñez, em seu livro Direito Penal Econômico apresenta as posições das Escolas 

Clássica, Crítica e Intermediárias sobre a proteção jurídico-penal da ordem econômica. 

                                                 
221“  La cuestión sobre la definición de la criminalidad económica es tan antigua como la investigación 
criminológica económica y no son pocos los investigadores  que casi agotan sus fuerzas en la discusión 
de este problema”, (TIEDEMANN, 1993, p. 252). 



Segundo ele, a proteção jurídico-penal da ordem econômica e, por conseguinte, 

sua configuração como bem jurídico protegido em sentido técnico pelo Direito Penal 

Econômico, tem suscitado uma viva polêmica na doutrina. 

A Escola Clássica se refere ao objeto da proteção do Direito Penal Econômico 

considerando a teoria da antecipação na proteção dos bens jurídicos, pois muitas das 

tipificações de lege data ou das que devemos criar-se de lege ferenda não são mais que 

formas de perigo abstrato de bens, cuja lesão se castiga através de outras figuras 

delitivas. Enquanto a ordem econômica e social justa não difere do que se considera no 

Direito Penal Econômico, - ainda que a ordem econômica, tanto em sentido estrito, 

quanto em sentido amplo, seja objeto de proteção jurídica -, a ordem econômica, em seu 

sentido aspecto amplo, nunca se apresenta como um bem jurídico protegido em seu 

sentido técnico, no âmbito penal.O objeto de proteção do Direito Penal Econômico é a 

ordem econômica, entendida, de uma parte, como interesse do Estado na conservação de 

sua capacidade produtora para o cumprimento de sua tarefa e na conservação da ordem 

legal da economia, tanto em seu conjunto como em suas ordenações parciais e, de outra, 

como interesse do indivíduo em particular nos bens de consumo e no desenvolvimento 

de uma atividade adequada à sua vontade profissional de atuação e de lucro. Por 

conseguinte o Direito Penal Econômico pode ser definido como “o conjunto de normas 

penais que garantem a ordem econômica”.222 

Para o autor a Escola Crítica tem a ordem socioeconômica não como um bem 

jurídico, mas sim, uma categoria sistemática de referências, como são as rubricas 

”crimes contra a pessoa” ou “crimes contra o patrimônio”. Isto deveria estar fora de 

discussão desde o momento em que se utiliza a expressão ordem econômica, já que, sob 

o termo “ordem”. Está compreendido um conjunto de interesses e deveria estar ainda 

mais claro desde o instante em que se acrescentou o qualificativo social. Não existe um 

bem jurídico a ser protegido pelo Direito Penal Econômico, pois esse bem já está sob a 

proteção jurídico penal quando o interesse é protegido nas categorias sistemáticas pelas 

                                                 
222 MARTOS NUÑEZ, 1987, p.373. 



rubricas dos crimes contra o patrimônio e contra a pessoa. É uma teoria da negação do 

Direito Penal Econômico pela inexistência de um bem a ser protegido juridicamente.223    

As teorias das Escolas Intermediárias apresentam posições mais conciliadoras, 

como as que sustentam que se ao Direito Econômico correspondem, como bem jurídico 

genérico, a proteção e a preservação de uma ordem pública econômica, esse mesmo bem 

jurídico constituirá o objeto de proteção geral dos tipos penais destinados a prevenir 

fatos que signifiquem formas concretas de lesão ou de exposição a perigo do mesmo, 

segundo livre eleição do legislador respectivo. Esse bem jurídico apresentará um 

conteúdo diferente, segundo seja o modo concreto de organização político-econômica 

adotado em cada país e, por isso, não é possível precisar este conteúdo de maneira geral.  

Por outro lado, parte da doutrina espanhola tem assinalado que o conceito de ordem 

econômica tem dois inconvenientes: o de ser excessivamente abstrato e o de ser 

insuficiente. Com efeito, a delinqüência econômica em sentido estrito corresponde-se 

com uma interpretação parcial da evolução histórica das sociedades de economia de 

mercado e das formas de Estado que as sucederam. O Estado intervencionista sucede ao 

Estado liberal não somente por necessidades econômicas, mas também por exigências 

sociais: a classe dominante vai cedendo diante das reivindicações das classes 

desfavorecidas que, particularmente no âmbito das relações laborais, exigem maior 

consideração e proteção dos interesses coletivos. A situação fática das mudanças 

políticas e de modelo de gestão do Estado impõe ao Direito o reconhecimento de 

interesses antes não declarados. 

A posição de Martos Nuñez é que, se, de um lado o Direito Penal supõe um 

conjunto de normas ditadas para manter as linhas mestras de uma ordem social 

determinada e, de outro, o conceito de uma ordem pública limita as liberdades e direitos 

de conteúdo patrimonial, como os de propriedade e liberdade de empresa, é evidente que 

a construção dogmática de bem jurídico protegido tecnicamente pelo Direito Penal 

Econômico há de se apoiar em dois pilares fundamentais: a ordem pública e a ordem 

                                                 
223 “A este respecto, STAMPA y BACIGALUPO (322) señalan que el modelo conceptual de orden 
económico definido por el legislador hace todavía más imprecisos los contornos de este supuesto bien 
jurídico, identificado así con el propio concepto primario de la economía en general. Del mismo modo, 
MUÑOZ CONDE (3230 afirma que un orden económico así entendido es incapaz de servir de bien 
jurídico común y criterio rector en la interpretación de los concretos tipos penales es algo tan evidente 
que apenas necesita ser señalado” , (MARTOS NUÑEZ, 1987, p. 377).   



econômica constitucional. Para o autor, nesses alicerces é que se sustenta a noção de 

ordem pública econômica, categoria jurídico-administrativa referida à política de 

ordenação socioeconômica, configurada pelo conjunto de normas jurídicas que regulam 

a política social e econômica do Estado democrático de Direito. Também entende que, 

em conseqüência, o bem jurídico protegido tecnicamente pelo Direito Penal Econômico 

é a ordem pública econômica, entendida como interesse estatal na integridade e 

manutenção da organização econômica constitucional. Os atentados contra o sistema 

econômico que derivam da ordem constitucional (capitalismo liberal, economia social de 

mercado) não têm uma entidade jurídica e política obviamente superior a um delito 

econômico, já que o fundamento do direito à liberdade e empresa, nos domínios da 

economia competitiva e mercado, é o direito de propriedade, privada ou pública, 

cotidianamente vulnerada, como é notório, pelas figuras jurídico-penais clássicas de 

conteúdo patrimonial, tais como roubos, furtos, estelionatos, etc., assim como, por outras 

mais modernas, como são os atentados contra o meio ambiente e a qualidade de vida, os 

atentados contra o patrimônio histórico, cultural e artístico, o delito urbanístico, os 

crimes publicitários, os delitos financeiros, as infrações monetárias, etc, que para ele são 

bens jurídicos constitucionalizados, cuja lesão ou exposição a perigo não autoriza 

estabelecer uma diferença quantitativa ou qualitativa quanto ao desvalor ético-social que 

o ataque contra os mesmos traduz, com relação a outros bens jurídicos, da mesma forma 

constitucionalizados e protegidos pelo Direito penal, tais como o direito à vida, à 

integridade física e moral, à liberdade e segurança, à honra, à intimidade pessoal e 

familiar, à própria imagem, à liberdade de expressão, reunião, manifestação, etc.224  

Para o autor a entidade jurídica e política do delito econômico é inquestionável, 

tendo em conta as peculiaridades essenciais das infrações econômicas que pertencem à 

criminalidade não convencional. Define então o Direito Penal Econômico como o: 

“conjunto de disposições do Direito criminal destinadas a sancionar os atos que, no 

âmbito da política global do Estado, regulam a produção, distribuição e consumo dos 

bens, a utilização dos serviços, bem como os meios que asseguram a troca e o emprego 

                                                 
224 MARTOS NUÑEZ, 1987, p. 384, 385.      



destes bens ou serviços”.225 Concebe o autor a responsabilidade penal da pessoa jurídica, 

no âmbito do Direito Penal Econômico. 

 
 
5.5. Jorge de Figueiredo Dias: O Direito Penal Secundário. 
 
 

O professor Jorge de Figueiredo Dias é catedrático da Faculdade de Direito da 

Universidade de Coimbra, Vice-Presidente da Sociedade Internacional de Defesa Social 

e Presidente do Instituto de Direito Penal Econômico e Europeu.  Para ele grandes 

modificações ocorreram com a Revolução Francesa e o advento do Estado de Direito 

formal, mas só unilateralmente por banda da concepção administrativa e não pela do 

Direito Penal, onde persiste ainda “uma segura tradição de entorno naturalista, que 

essencialmente o delimita por sobre o âmbito dos“delitos naturais”, no sentido dos 

comportamentos que representam ataques a direitos subjectivos individuais”.226  

Para ele o Direito Penal Administrativo surge a partir do direito penal policial, 

onde a atividade policial dava proteção antecipada de perigos para a consistência dos 

direitos subjetivos dos particulares, realidade esta que entra em crise a partir das grandes 

guerras mundiais, onde o Estado passa a intervir diretamente nas atividades econômicas 

e surge a necessidade227 de um direito penal secundário, que depois veio a ser 

apresentado como o Direito Penal Econômico. 

O Direito Penal secundário é, do ponto de vista jurídico-formal, “o conjunto de 

normas de natureza punitiva que constituem objeto de legislação extravagante e contém, 

na sua generalidade, o sancionamento de ordenações e caráter administrativo”.228 Para o 

autor é impossível existir no direito penal administrativo, o ilícito eticamente indiferente, 

e por isso, conclui que a antijuridicidade do delito administrativo diferentemente do 

delito da do delito de justiça, não só compreende a contrariedade formal à norma e ao 

dano material individual, como causa de imediato dano social cuja origem não pressupõe 

                                                 
225 MARTOS NUÑEZ, 1987, p.126. 
226 FIGUEIREDO DIAS, 2000, p.13. 
227 O Estado busca garantir pelas sanções criminais a atividade das empresas, e para Figueiredo Dias: 
“Numa palavra: o legislador foi-se deixando seduzir pela idéia, perniciosa mas difícil de evitar, de pôr o 
aparato das sanções criminais ao serviço dos mais diversos fins de política social”, (Ibid. , p.14 ).   
228 Ibid. , p. 24. 



a violação de interesses individuais. Também ensina que baseados na Constituição, deve 

afirmar-se específica juridicidade do direito penal administrativo e a especificidade dos 

bens jurídicos que este protege; e concluir daí pela relativa autonomia do direito penal 

secundário no corpo, fundamentalmente unitário, do direito penal. 

 “Deste ponto de vista, o direito penal administrativo é, pura e simplesmente, 

direito penal”.229 Ainda afirma que, se, em sede político-criminal, se conclui pela alta 

conveniência ou mesmo imperiosa necessidade de responsabilização das pessoas 

coletivas em direito penal secundário, não vê o professor, razão dogmática de princípio a 

impedir que elas se considerem agentes possíveis dos tipos-de-ilícito respectivos. A tese 

contrária só pode louvar-se numa ontologificação e autonomização inadmissíveis do 

conceito de ação230, a esquecer que a este conceito podem ser feitas pelo tipo-de-ilícito 

exigências normativas que o conformem como uma certa unidade de sentido social. 

Sem dúvida, o professor abre um caminho, do ponto de vista dogmático, para se 

admitir a responsabilidade penal da pessoa jurídica, ao lado da eventual responsabilidade 

das pessoas individuais que agem como seus órgãos ou representantes, e não trata-se 

aqui da punibilidade por “actuação em nome de outrem”, previsto no artigo 12º do 

Código Penal Português.  

Deixa o autor uma contribuição dogmática importante para a evolução da 

responsabilidade penal da pessoa jurídica, no sentido de ensinar que a ação da pessoa 

coletiva não deixa de ser ação do indivíduo livre, e, portanto, deve assim ser concebida 

para a consideração do instituto da culpa231 no campo da teoria do delito. Além do mais 

                                                 
229 FIGUEIREDO DIAS, 2000, p.36. 
230 “E tão-pouco me parece impensável ver nas pessoas colectivas destinatárias possíveis do juízo de 
censura em que a culpa se traduz. Certo que, na acção como na culpa, tem-se em vista um “ser-livre” 
como centro ético-social de imputação jurídico-penal e aquele é o do homem individual. Mas não dve 
esquecer-se que s organizações humano-sociais são, tanto como o próprio homem individual, “obras da 
liberdade” ou “realizações do ser-livre”, pelo que parece aceitável que em certos domínios especiais e bem 
delimitados – de acordo com o que chamar-se, segundo Max Muller, o princípio da identidade da 
liberdade – ao homem individual possam substituir-se, como centros ético-sociais de imputação jurídico-
penal, as suas obras ou realizações colectivas e, assim, as pessoas colectivas, associações, agrupamentos 
ou corporações em o ser-livre se exprime”, (Ibid., p. 55-56).  
231 “Torna-se por isso absolutamente indispensável, para além da determinação da função da categoria no 
sistema, determinar o que é materialmente a culpa de que se trata no direito penal. Numa sua conveniente 
pré-compreensão, o mais que pode ser dito é que, o que quer que seja materialmente, ela surge como 
censura dirigida ao agente pela prática do facto. Ir para além disto supõe porém que se analise mais de 
perto, embora de forma sintética e sumária, a evolução do conceito durante o último século e que se não 



acrescentou o professor que a punição do ente coletivo não dispensa a punição do ente 

individual, restando o desafio para a doutrina de definir a capacidade das coletividades 

para sofrerem penas e medidas de segurança e das especificidades que devem se revestir. 

 Para o professor existe uma relativa autonomização do direito penal 

administrativo dentro do direito penal, a partir da compreensão do Estado de Direito 

material.  

Simplesmente, no preciso campo em que aquela intencionalidade material se faz 
sentir de modo particular – isto é, no campo mais directamente envolvido com a 
realização das tarefas sociais do Estado -, pode dar-se e aceitar a necessidade de 
em alguma coisa modificar as exigências tradicionais do Estado de Direito 
formal em matéria de limitação do poder punitivo do Estado.232  

Do ponto de vista do Estado de Direito formal ou de mera legalidade, com a 

aceitação da juridicidade de quaisquer conteúdos definidos através do esquema formal 

da legalidade e prescindindo da sua valoração e das intenções jurídico-materiais, pode-se 

dizer que “o direito penal administrativo é, pura e simplesmente, direito penal”.233       

Ainda em defesa do Direito Penal Secundário, adverte o professor que, do ponto 

de vista dogmático, fica aberto o “caminho para se admitir uma responsabilidade no 

direito penal secundário, ao lado da eventual responsabilidade das pessoas individuais 

que agem como seus órgãos ou representantes”.234  

Toda a temática da responsabilização penal da pessoa jurídica é tratada pelo 

professor português a partir da tentativa de oferecer um novo campo científico de 

demarcação do Direito Penal Secundário, entretanto, o mesmo aponta o caminho de que 

difíceis decisões terão que ser tomadas  

em matéria de responsabilização de pessoas colectivas de direito público, de 
escolha das penas e medidas de segurança aplicáveis, de especialidades de 
processamento e de relações entre uma tal responsabilidade e a das pessoas 
individuais que ajam como seus órgãos ou representantes.235  

 
 

                                                                                                                                                     
escamoteim os complexíssimos problemas penais e jurídico-filisóficos (e mesmo filosóficos-gerais) que a 
sua determinação supõe”, (FIGUEIREDO DIAS, 2004,  p. 472). 
232 FIGUEIREDO DIAS, In Podval, 2000, p. 38. 
233 Ibid., p. 36. 
234 Ibid., p. 56.  
235 Ibid., p. 63.  
 

 



5.6. Jesús-Maria Silva Sánchez: O Direito Penal de duas velocidades. 
 

O Professor Jesús-Maria Silva Sánchez, catedrático de Direito Penal da 

Universidade Pompeu Fabra, autor da obra intitulada “A expansão do Direito Penal: 

aspectos da política criminal nas sociedades pós-industriais”, defende um Direito Penal 

de duas velocidades, através de um discurso de resistência  

a partir do fato da preocupação explicitada pelo autor espanhol com os 
institutos, por exemplo, da imputação objetiva e, em conseqüência, com as 
formas de se trazer a problemática do risco para o cerne da tipicidade penal. 
Pode-se dizer que o pensamento do jurista é dotado de uma racionalidade 
cuidadosa, sem, entretanto, negar premissas fundamentais contemporâneas 
como a existência e necessidade de um sistema aberto para o direito penal na 
sociedade de risco.236  

De fato, o autor apresentou críticas contra o positivismo jurídico e os ideais do 

direito penal clássico, apontado suas teses como ideológicas, “mascaramento”237 do 

subjetivismo existente por detrás da suposta imparcialidade e senso de justiça iluminista. 

A crítica de Silva Sánchez ao direito penal contemporâneo reside, principalmente, na 

relação existente entre as garantias incorporadas pelo sistema de imputação e as sanções 

resultantes da concretude das normas em face do cidadão. 

Para ele a coexistência das duas premissas de que a “societas delinquere non 

potestat” e de que existe uma necessidade de política criminal de sancionar diretamente 

aos entes coletivos como meio de combater a criminalidade empresarial exige que se 

resolva se uma prevalece sobre a outra ou se elas são compatíveis.  

En el primero sentido, puede destacarse la propuesta que parte de entender que 
el contenido tradicional de las categorías de la teoría del delito, que constituye 
el obstáculo fundamental para considerar a las personas jurídicas como 
autores criminales, es el reflejo de una visión retributiva del delito. Ello haría 
inutilizable en la actualidad, en que resulta patente la necesidad de orientar el 
sistema a los fines de prevención. A partir de tal constatación, se estima preciso 
proporcionar una nueva configuración a categorías como la acción o la 
culpabilidad, a fin de que sean susceptibles de ser referidas a hechos de 
corporaciones; a la vez, se propugna la introducción de nuevas formas de pena, 
que se revelen – a diferencia de la pena privativa de libertad – aptas para ser 
aplicadas en sí mismas.238   

Considerando que o autor refere-se à doutrina espanhola que ainda não aceitou 

predominantemente a responsabilização penal da pessoa jurídica, é válido lembrar que a 
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sua proposta leva em conta que a doutrina e a jurisprudência tradicional tem recorrido 

basicamente a argumentos puramente dogmáticos de base ontológica para afastar a 

capacidade de entes coletivos ser sujeitos ativos de delitos por si mesmos. Para a 

doutrina tradicional, as pessoas coletivas, mesmo as dotadas de personalidade jurídica, 

carecem de capacidade de ação (de uma vontade em sentido psicológico), de capacidade 

de culpabilidade (entendida como reprovação ético-social a um sujeito livre), ou de 

capacidade de receber pena (de sentir os conteúdos da retribuição, expiação, intimidação 

ou reeducação). Parece que o professor está a lembrar uma realidade que se impõe em 

todo o mundo jurídico penal, a de que a natureza do Direito Penal tradicional tem uma 

base naturalística, voltada para o homem como ser ontológico de ações, talvez uma 

constatação de que, como disse o Professor Nelson Saldanha em recente aula inaugural 

do segundo semestre do ano de 2007 do curso de Mestrado da Universidade Federal de 

Pernambuco: “O direito natural está sempre à espreita”. Não obstante a força do 

princípio da legalidade que fundamenta toda a construção teórica do Direito Penal 

moderno, válida é a provocação, pois, de fato, também o Professor Figueiredo Dias 

afirma que mesmo com as mudanças trazidas pelo Estado de Direito, no Direito Penal 

“persiste, com efeito, uma segura tradição, de entorno jusnaturalista, que essencialmente 

o delimita por sobre o âmbito dos delitos naturais, no sentido de comportamentos que 

representam ataques a direitos subjetivos individuais”.239 Para Sánchez, esta forma de 

pensar é uma constatação quanto à natureza dos tipos penais, os quais, como 

mecanismos de garantia, podem ser classificados como pertencentes ao direito penal de 

“primeira” ou “segunda” velocidades, donde “é percebida na construção do autor a 

alteração constante que o Direito Penal vem sofrendo, transmutando-se num direito de 

prevenção onde os parâmetros de suportabilidade dos riscos (risco permitido) são 

estabelecidos como forma de gestão da sociedade dos contratos anônimos e relações 

complexas”, (SALVADOR NETO, 2006, p.164). 

O autor afasta a formas de responsabilidade objetiva para dar conformidade às 

exigências garantistas do Direito Penal, e aponta que o problema central do tratamento 
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jurídico-penal da criminalidade empresarial ainda é a imputação do fato delitivo às 

pessoas físicas.  

A este respecto, es  preciso disponer de estructuras de imputación que, sin 
desbordar el marco ontológico, resuelvan satisfactoriamente el problema 
político-criminal planteado. Ello requiere, por un lado, que tales estructuras 
sean aptas para la atribución del hecho a los verdaderos responsables (en 
sentido criminológico) de éste, por encima de las apariencias expresadas en la 
ejecución material del mismo, ello las hará conformes con las necesidades 
preventivas.240  
 
 
 
    

5.7. Tomás Salvador Vives Antón e Carlos 
Martinez-Buján Pérez. 

 
 

O Professor Tomás Salvador Vives Antón leciona na Universidade de Valencia e 

é magistrado do Tribunal Constitucional espanhol, e em 1996 lançou o livro intitulado; 

Fundamentos del Sistema Penal, trazendo para o Direito Penal o desenvolvimento da 

Filosofia da Linguagem, já amplamente admitida como referente para distintos campos 

científicos.241 Esta obra doutrinária referida recebeu uma leitura do Professor Carlos 

Martínez-Buján Pérez, que em seu livro “A Concepção Significativa da Ação: T. S. 

Vives e sua correspondência Sistemática com as Concepções Teleológico-Funcional do 

Delito”, discorreu sobre a importância do nascimento do primeiro sistema penal do 

século XXI242, apontado para o futuro uma grande aceitação da doutrina e da 

jurisprudência. 

A respeito disso, assinala explicitamente que seu objetivo é simplesmente 
oferecer uma nova perspectiva que permita aclarar os conceitos básicos do 
sistema penal, que a dogmática foi elaborando minuciosamente e brilhantemente 
ao longo de dois séculos; não se trata, pois, de modo algum de uma tarefa de 
demolição do edifício construído, mas de propor um novo modo de determinar o 
significado (ou o sentido) dos conceitos, que em todo caso o que leva junto é o 
propósito de superar (ou “dissolver”) algumas antinomias ou aporias 
provenientes dos procedimentos empregados até agora pela dogmática. 
Definitivamente, não se trata, no fundo, nada mais do que uma nova maneira de 
analisar e ordenar os problemas propostos na teoria jurídica do delito.243 
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 A concepção significativa da ação com base na Filosofia da linguagem 

aponta as bases para a fundamentação da teoria do delito a partir da construção 

desenvolvida em torno da ação e da racionalidade prática segundo Wittgenstein, e 

orienta a reflexão filosófica à ação e à linguagem, no lugar de faze-lo ao sujeito. 

Esta nova concepção da ação assinala que os conceitos mais básicos para a 

construção do sistema penal são o da ação e o da norma, acrescentando a importante 

função da liberdade de ação como ponto de união entre a ação e a norma. 

O professor Tomás Vives Antón centra-se no exame da teoria da ação 

comunicativa, à luz do giro lingüístico operado na filosofia à raiz de Wittgenstein, com 

referência às contribuições de Winch e Habemas.  

 A concepção significativa da ação questiona a concepção cartesiana da mente 

como substância, que no âmbito do Direito Penal gera uma doutrina segundo a qual a 

ação é concebida como um fato composto da reunião de um fato físico (um movimento 

corporal) e outro mental (a vontade), estabelecendo uma diferença ontológica entre 

ações e os demais fatos. Também destaca a mudança de paradigma operada na filosofia 

da ação na qual a concepção ontológica da ação, como algo que há no mundo, passou a 

ser entendida não apenas como algo que os homens fazem, mas como o significado do 

que fazem, não como substrato, mas como um sentido. Concluindo que a determinação 

de se estamos diante de uma ação – assim como a determinação do tipo de ação ante o 

qual se está – já não se efetua com os parâmetros psicofísicos, mediante o recurso à 

experiência externa e interna, mas tem lugar em termos de regras, ou seja, em termos 

normativos. É, definitivamente, o novo conceito significativo de ação.244 

Esta nova conceituação da ação permite considerar uma abertura cognitiva para o 

estudo e a aceitação da responsabilidade da pessoa jurídica, posto que a culpabilidade 

deixa de ser um juízo pessoal, psicológico da consciência do julgador de reprovação da 

conduta do autor do fato, e passa a ser um juízo normativo. 

Convém frisar, pois, que o que usualmente vem sendo tratado pela 
doutrina dominante como tipo subjetivo, integrado pelo dolo e a imprudência, 
não passa, no sistema de Vives, a fazer parte do juízo de reprovação como uma 
forma de “culpabilidade”, mas sim, como lógica conseqüência de sua concepção 
da norma como diretiva de conduta, passa a encadernar-se na 
antijuridicidade.Com isso, produz-se u afastamento da concepção neoclássica do 
delito e, em troca, uma correspondência substancial com as sistemáticas 
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posteriores (a raiz da concepção finalista do delito) e em particular com as 
teleológicas. Porém, convém assinalar que, ao contrário destas últimas, na 
construção de Vives não há uma sobrecarga do primeiro elemento categorial do 
delito, dado que o conteúdo do referido “tipo subjetivo” não é uma vertente a 
mais (ou uma subcategoria) do tipo de ação, mas um elemento integrado em 
uma categoria diferente, inspirado por uma pretensão de validade da norma 
também distinta.245 

É um longo caminho para uma pesquisa de maior dimensão doutrinária e 

acadêmica para quem pretenda mergulhar nas bases de uma nova teoria do delito com o 

objetivo de fundamentar a responsabilidade penal da pessoa jurídica. 
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CONCLUSÃO. 
 

O Direito Penal tem as suas bases filosóficas que fundamentam os institutos 

penais da culpabilidade e da ação. A culpabilidade, como elemento do crime, é 

considerada a questão mais instigante para o estudo doutrinário. É no conceito de 

liberdade de ação que reside toda preocupação dos estudiosos para definir o momento 

em que o autor de um crime decide livremente optar pela conduta criminosa. Este 

elemento ontológico foi alvo de críticas por não ser demonstrável pelos preceitos 

científicos dos modelos cartesianos. Para alguns juristas este conceito é cientificamente 

insustentável por ser indemonstrável. 

A dogmática penal concebe o problema da liberdade como um marco da 

culpabilidade. É no poder de atuar livremente, de escolher outra forma de atuar que 

consiste a liberdade que interessa ao Direito Penal, posto que, esta liberdade é um 

pressuposto e não fundamento da culpabilidade.246 O problema central para o Direito 

Penal é o dilema do livre arbítrio. 

Como já expresso antes no capítulo 2, repito, são muitos os autores que assim 

entendem ser indemonstrável o livre arbítrio. Para Muñoz Conde “a capacidade de se 

poder atuar de modo diverso daquele como realmente se atuou, fato em que se pode 

acreditar, mas não se pode demonstrar”.247 Para Welzel “la culpabilidad no es un acto 

de libre autodeterminación, sino justamente la falta de determinación de acuerdo a 

sentido en un sujeto responsable”.248 Segundo Vives Antón a liberdade é 

“ indemostrable, porque ninguno de los argumentos sobre la libertad constituye, en 

realidad, una demostración, en el sentido que ese término tiene en la ciencia”.249 

Ferri250, em sua obra Princípios de Direito Criminal, afirma “que a existência do livre 
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arbítrio não se pode demonstrar cientificamente e é negada por teólogos e filósofos 

insignes e que, de todo modo, não pode a justiça penal estar condicionada à crença no 

livre arbítrio do delinqüente...”.251  

Não há como negar o fato de que a liberdade é matéria que extrapola aos limites 

do Direito Penal, mas, a compreensão sobre o conceito de liberdade que interessa ao 

Direito Penal é a que demonstra ser a liberdade um valor jurídico formal. A partir desta 

compreensão é possível conceber a culpabilidade como decorrente da responsabilidade 

social, e não de um valor ético, moral e religioso. É o pensamento do professor alemão 

Jürgen Baumann, que afirma ser a culpabilidade decorrente da responsabilidade social, e 

por ter um conceito muito amplo, permite a socialização, a secularização e a 

desmitologização de seu conteúdo conceitual. Outros caminhos têm sido percorridos 

pelos doutrinadores para demonstrar que a liberdade e a livre escolha de condutas são 

inerentes ao processo histórico do próprio homem. Esta condição implica em novos 

estudos sobre as formas de agir do homem, quer seja pela sua ação direta, própria, 

individualizada em sua pessoa física, quer seja pela ação indireta, coletiva, 

individualizada pela figura de uma instituição, possibilitando uma abertura cognitiva 

para novas concepções do instituto da culpabilidade, entre elas, a responsabilização 

penal da pessoa jurídica. 

Esta dificuldade levou a Dogmática Penal a um acentuado o grau de abstração da 

conceituação do instituto da culpabilidade. Segundo Tércio Ferraz Jr. com o aumento de 

incertezas, uma resposta tem sido aumentar o nível de abstração dos conceitos, 

exemplificando a injunção de novas situações ditadas pelo crescimento da intervenção 

do Estado no domínio econômico, quando a Dogmática Jurídica procura conceitos mais 

abertos, capazes de explicar a quebra de hierarquias normativas comum no Direito 

Econômico que parece revolucionar os velhos princípios da legalidade e da 

constitucionalidade. A propósito, note-se o que sucede com o conceito de Estado de 
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Direito surgido em oposição ao antigo Estado policial no contexto da administração 

pública. O conceito, sabidamente, se funda no preceito da legalidade, o qual nasceu, 

justamente, de um imperativo dos tempos modernos.252  

Esta abertura cognitiva exige do Direito Penal, reconsiderações conceituais sobre 

seus institutos de culpabilidade e da ação. A ação é o foco de interesse dos estudos atuais 

e traduz o momento em que a sociedade de risco apresenta impensáveis atuações de 

organizações criminosas que demandam uma resposta de contenção por parte do Estado.  

A dogmática penal da culpabilidade para a responsabilização penal da pessoa 

jurídica surge a partir dos textos jurídicos que reconhecem a responsabilidade penal da 

pessoa jurídica. Esta realidade legal exige a atualização das teorias jurídico-penais dos 

institutos clássicos da dogmática penal para a manutenção do Direito Penal dentro do 

Estado Social Democrático de Direito.Válido é lembrar as palavras de Hassemer e 

Muñoz Conde,”en conjunto, el Derecho penal de los últimos años há aumentado 

significativamente su capacidad, eliminando de paso algunas garantias específicas Del 

Estado de Derecho que se habían convertidoen um obstáculo para el cumplimiento de 

sus nuevas tarefas”.  253 

   Nas considerações finais merece ser destacada a atual e complexa sociedade de 

risco como paradigma para as novas concepções dos institutos do Direito Penal do 

futuro, a atuação das empresas e dos entes coletivos que realizam ameaças e violações 

aos bens tutelados pelo Direito Penal, o esforço dos doutrinadores para encontrar uma 

forma de adequação entre o Direito Penal tradicional e as novas concepções dos 

elementos do delito (tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade) para a caracterização da 

ação criminal coletiva, e ainda a evolução do Direito Penal Administrativo para o 

Direito Econômico, e a constatação de que a responsabilidade penal da pessoa jurídica é 

uma realidade constitucional e já presente na legislação ordinária de muitos países.   

A compreensão mais difícil, sem dúvida, é referente ao estudo da culpabilidade, 

pois que é o estudo da própria consciência da antijuridicidade material, da capacidade do 

homem de conhecer os valores de sua sociedade, de saber do injusto, do anti-social, e 
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partir desta condição orientar o seu comportamento. É a constatação de que o Direito 

Penal é vinculado à realidade do homem na sua complexa dimensão material, 

adequando-se à evolução da cultura humana. Resulta deste estudo que o Direito Penal e 

seus institutos clássicos, como o da culpabilidade, também sofrem as consequências e 

refletem as condições da historicidade de seus elementos, não podendo ser concebido 

apenas no seu contexto ontológico naturalístico.  

Houve uma evolução do conceito de culpabilidade, iniciada com a mudança de 

paradigma da responsabilidade objetiva para a responsabilidade subjetiva, a partir dos 

movimentos políticos do positivismo que colocaram o homem racional como 

responsável pelas suas próprias decisões, e daí surgiu o liame do mundo psicológico do 

homem com as suas ações. Surge então a concepção causal-naturalista da ação, 

desenvolvida por von Liszt e Beling, que fundamentou a teoria psicológica da 

culpabilidade, influenciada pela forças das ciências naturais e patrocinada pela escola 

técnico-jurídica do positivismo científico. Mais tarde, modificada esta teoria de 

concepção causal-naturalista, resultou na teoria psicológico-normativa com os estudos 

de Reinhard Frank em 1907, que redefiniu a culpabilidade como sendo um juízo de valor 

com base na reprovação da conduta. Depois surge a teoria normativista pura da 

culpabilidade, embasada pela teoria causalista de Hans Welzel, que concebia a ação 

humana a partir do fim almejado, da vontade do autor da ação, a culpabilidade passou a 

ser uma reprovação dirigida ao autor pela sua errônea formação da vontade.254 As 

críticas feitas ao finalismo e à teoria normativa pura da culpabilidade resultaram na 

compreensão de que a culpabilidade tem uma estrutura complexa e necessita de uma 

análise dos elementos subjetivos dentro da culpabilidade, sem que estes elementos 

fiquem fora da análise da conduta típica. Daí surgiu a chamada teoria complexa da 

culpabilidade o teoria moderna da culpabilidade desenvolvida por Wessels, Jesheck e 

Maurach, que entendem o dolo não só dentro da conduta típica,mas também dentro da 

culpabilidade como um fator de reprovação  da conduta praticada.255 

A dogmática jurídico-penal serve de ponto de partida para o estudo de uma nova 

concepção do instituto da culpabilidade, pois sem o conhecimento da teoria do crime 
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não será possível conceber avanços teóricos que embasem uma reformulação 

doutrinária.  

O propósito desta dissertação consistiu em apresentar as proposições teóricas 

existentes que permitam a compreensão de que é possível estabelecer conexões entre a 

Dogmática Penal Moderna e o Direito Penal que cuida da responsabilização penal de 

entes coletivos, fortalecendo a proposição teórica de que o instituto da culpabilidade 

pode ser concebido em um novo modelo conceitual que sirva aos rigores do Direito 

Penal Liberal Moderno, pela adequação de seus institutos de ação individual, e ao 

Direito Penal Econômico, pela aceitação da ação institucional.  

A culpabilidade como elemento que se refere ao juízo de reprovação realizado 

sobre o autor do fato tem sido alvo de muitas pesquisas e críticas. A concepção 

significativa da ação apresenta a conduta descrita na norma como algo a ser descrito. A 

ação é um sentido de um substrato e não o substrato. A dialogicidade da ação permitirá 

esta nova concepção da teoria do delito sem ferir a construção do direito penal e sua 

dogmática. 

Busca-se traçar a diferença entre ação e fato, entre o que fazemos e o que, 

simplesmente, nos acontece. Os fatos acontecem, as ações têm significado, os fatos 

podem ser descritos, as ações entendidas, os fatos se explicam mediante leis físicas, 

químicas, biológicas, etc., as ações se interpretam mediante regras gramaticais. 

 Disso decorre, ademais, que o problema do supraconceito de ação se achava 
mal proposto e que era, pois, um pseudoproblema, uma vez que se pretendeu 
identificar a diferença entre ações e fatos em alguma entidade ou processo real 
(físico ou psíquico) que a justificasse, buscando um substrato de imputação de 
sentido, pelo que, o que ocorreu é que se veio confundindo duas questões: por 
um lado, a da capacidade de ação, por outro, a ação em si mesma. No que 
pertine à primeira de tais questões certamente é possível identificar-se um 
substrato (que existe inclusive já no âmbito biológico), na medida em que ação 
humana possui uma dimensão significativa da qual carecem as condutas 
animais, mas no que concerne à segunda seria absurdo tentar buscar substrato 
diferencial algum com os demais fatos do mundo, porque o significado não 
existe, ou seja, não é nenhuma classe de objeto do mundo que percebemos, mas 
limita-se a significar. 256 

O proposto pela concepção significativa da ação, segundo Vives Antón, é 

responder às perguntas: Por que podemos falar de “ações”, agrupando sob este termo 

único, significados diferentes que nada têm em comum? O que é e como se produz o 
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significado? O que é uma intenção e quando atribuímos intenções? Que papel cabe 

atribuir à causalidade na doutrina da ação? Temos que pressupor a liberdade de ação ou 

pelo contrário podemos fazer abstração deste princípio?      

São muitas as indagações da nova concepção da ação, e põe em cheque os 

princípios fundamentais da teoria do delito, a saber, o principal deles a culpabilidade, 

quando questiona se o elemento liberdade pode ser ou não objeto de abstração para uma 

nova dogmática jurídico penal.  
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