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SINOPSE: 

 

 

 O presente trabalho tem por escopo apresentar o estudo científico realizado 

sobre a adoção da responsabilidade penal da pessoa jurídica, expressa na Lei nº 

9.605/98, conhecida como Lei de Crimes Ambientais. 

 

Abrange, também, análise sobre as penas previstas, exclusivamente, para 

pessoas jurídicas, estabelecidas na referida Lei. 

 

À luz da realidade ambiental observada no Brasil, a responsabilização penal 

da pessoa jurídica passa a ser mais uma ferramenta disponibilizada para coibir as 

agressões ambientais, e, propiciando suporte jurídico no campo da preservação 

ambiental nas esferas administrativa, civil e penal. 

 

Objetiva-se com este estudo científico, coligir o que, no presente, se encontra 

em discussão na doutrina. 

 

Conquanto estar esta matéria, exaustivamente debatida por juristas e 

operadores de direito, as divergências são flagrantes, concorrendo, desta forma, 

para que o assunto em tela não possa ser considerado, pacifica e consensualmente, 

consolidado, nas doutrinas e jurisprudência brasileiras.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

 Pouco tem sido feito para conferir à exuberante natureza brasileira o 

tratamento merecido. Ao contrário, bastaram alguns séculos para a quase completa 

destruição da mata atlântica, produto de lenta elaboração a partir da pré-história. 

 

 Um problema crítico que vem se agravando cada vez mais diz respeito à 

conscientização e educação ambiental, principalmente pela impossibilidade de 

sobrevivência do ser humano sem que sejam utilizados os recursos disponibilizados 

pelo meio ambiente ecologicamente equilibrado, os quais vêm se tornando escassos 

face à deteriorização que a exploração excessiva e inadequada dos mesmos tem 

provocado.  

 

 Indiscutível a importância da sua preservação, decorrendo da consciência da 

necessidade de proteção, que cada vez mais vem se acentuando, de modo a refletir 

no Direito que tem demonstrado interesse pelo meio ambiente, a ponto de merecer 

tutela constitucional em muitos países, entre eles, o Brasil. 

 

 A industrialização imprimiu intensidade ao fenômeno destrucionista. 

Exacerbada a urbanização, o solo passa a não ser mais o local saudável para a 

morada, cercado de verde, chão amigo e acolhedor. Terra passa a ser sinônimo de 

dinheiro. Qualquer metro quadrado é disputado para sediar residência, nem sempre 

compatível com a dignidade do morador. 

 

 Com os novos fenômenos de desenvolvimento surgidos com a Revolução 

Industrial começaram efetivamente as agressões à natureza, cuja extensão, ainda 

hoje, em gradação quanto aos seus efeitos nocivos, é bastante variável, podendo 

atingir tão só o meio local, regional ou até comprometer o equilíbrio biológico do 

próprio planeta. Essas agressões podem se constituir em simples emanações de 

fumaças nauseabundas das fábricas de produtos químicos, ou das nuvens de pó 
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produzidas numa fábrica de cimento, ou ainda, da difusão de substâncias radioativas 

lançadas tanto no oceano como na atmosfera. 

 

 É inquestionável que o notável aprimoramento técnico-científico, idealizado 

para servir e facilitar o convívio do ser humano em sociedade, reflete-se nas formas 

de concretização dos fatos delituosos, quer através do inter criminis, quer através da 

utilização da tecnologia como meio eficaz à concretização dos fins ilícitos planejados 

pelos coparticipantes que se utilizam da empresa para aperfeiçoar o ilícito penal. 

 

 Vive-se atualmente a influência de grandes corporações, de capital 

transnacional, de novas tecnologias, do desenvolvimento desenfreado da 

engenharia genética, conseqüentemente, criando novos rumos e questionamentos 

para a sociedade e para o direito. 

 

  Em resposta ao clamor de uma comunidade desperta para novos valores, e 

ávida a recuperar o tempo perdido, o constituinte brasileiro de1988 no artigo 225 

acolheu o meio ambiente como bem de uso comum do povo e, essencial à sadia 

qualidade de vida, a ponto de impor-se ao Poder Público, e à coletividade, o dever 

de defendê-lo e preservá-lo às presentes e futuras gerações. Ainda no mesmo 

artigo, o legislador constituinte admitiu expressamente a responsabilidade penal das 

pessoas jurídicas. 

 

 Sabiamente, os mais graves atentados ao meio ambiente são causados pelas 

empresas, pelos entes coletivos ou pelas pessoas jurídicas. A complexidade e 

conflitos de interesses muitas vezes verificados em estruturas de empresas podem 

favorecer a não responsabilização dos indivíduos. 

 

 Uma década após, foi editada a Lei Federal 9.605/98, também chamada de 

Lei de Crimes Ambientais, que garantiu a aplicabilidade da responsabilização penal 

dos entes coletivos, estabelecendo penas específicas à natureza destes, em 

capítulo especial, deixando clara a intenção do legislador quanto à 

responsabilização das empresas. 
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 No entanto, nos bastidores do mundo jurídico brasileiro, travam-se acirradas 

discussões doutrinárias a respeito da constitucionalidade deste diploma legal, bem 

como, sobre a impossibilidade de responsabilização penal da pessoa jurídica.  
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2. BEM JURÍDICO TUTELADO 
 

 

 O Meio Ambiente, segundo Luis Paulo Sirvinskas pode ser divido em: “(a) 

meio ambiente natural – integra o solo, a água, o ar atmosférico, a flora e a fauna; b) 

meio ambiente cultural – integra o patrimônio arqueológico, artístico, histórico, 

paisagístico e turístico; c) meio ambiente artificial – integra os edifícios, 

equipamentos urbanos, comunitários, arquivo, registro, museu, biblioteca, 

pinacoteca e instalação científica ou similar; d) meio ambiente do trabalho e dentro 

das normas de segurança, com o intuito de fornecer-lhe uma qualidade de vida 

digna.”1 

 

 Em linguagem técnica, meio ambiente é combinação de todas as coisas e 

fatores externos ao indivíduo ou população de indivíduos em questão, ou seja, é 

constituído por seres biótipos e abiótipos e suas relações e interações. É uma 

realidade complexa marcada por múltiplas variáveis, longe de ser, apenas, um mero 

espaço delimitado. 

 

 No conceito jurídico de meio ambiente, mais em uso atualmente, pode-se 

distinguir duas perspectivas principais: 

 

• No sentido estrito (strictu sensu): meio ambiente nada mais é do que a 

expressão do patrimônio natural e as relações com e entre os seres vivos. 

Tal noção despreza tudo aquilo que não diz respeito aos recursos naturais. 

  

• Em sentido amplo (latu sensu):  “o meio ambiente abrange toda natureza 

original (natural) e artificial, assim como os bens culturais correlatos. 

Temos aqui, então um detalhamento do tema de um lado, com o meio 

ambiente natural, ou físico, constituído pelo solo, pela água, pelo ar, pela 

energia, pela fauna e pela flora, e, do outro, com o meio ambiente artificial, 

ou humano, formado pelas edificações, equipamentos e alterações 

                                                 
1  SIRVINSKAS, Luis Paulo. Tutela Penal do Meio Ambiente. São Paulo: Saraiva, 1998. 
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produzidas pelo homem, enfim, os assentamentos de natureza urbanística 

e demais construções. Em outras palavras, quer-se dizer que nem todos 

os ecossistemas são naturais havendo mesmo quem se refira a 

“ecossistemas naturais” e “ecossistemas sociais”. Esta distinção está 

sendo, cada vez mais, pacificamente aceita, quer na teoria, quer na 

prática.”2 Nessa perspectiva o meio ambiente seria “a interação do 

conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o 

desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas.” 3 

 

 Além dessas definições já expostas, há a de Ávila Coimbra, baseada num 

contexto que contempla também as implicações da relação da sociedade humana 

com tudo à sua volta. Assim, “meio ambiente é o conjunto dos elementos abióticos 

(físicos e químicos) e bióticos (flora e fauna), organizados em diferentes 

ecossistemas naturais e sociais em que se insere o Homem, individual e 

socialmente, num processo de interação que atenda ao desenvolvimento das 

atividades humanas, à preservação dos recursos naturais e das características 

essenciais do entorno, dentro da lei da natureza e de padrões de qualidade 

definidos.” 4 

 

 O meio ambiente é o conjunto no qual o homem está inserido, dele 

dependendo para sobreviver biológica, espiritual e socialmente. Entretanto, o artigo 

3º, inciso I, da Lei nº 6.938/81, com a nova redação da Lei nº 7.804/89, estampa 

uma definição mais precisa, a saber: o conjunto de condições, leis, influências e 

alterações e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e 

rege a vida em todas as suas formas. 

 

 O tema não serve para designar um objeto específico, mas, de fato, uma 

relação de interdependência. Tal interdependência é verificada de maneira 

incontestável pela relação homem-natureza, posto que, não há possibilidade de se 

                                                 
2 MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004. 
3 SILVA, José Afonso da. Direito Constitucional Ambiental. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002. 
4 COIMBRA, José de Ávila. O outro lado do meio ambiente. Campinas: Millenium, 2002. 
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separar o homem da mesma, pelo simples fato da impossibilidade de existência 

material, isto é, o homem depende da natureza para sobreviver. 

 

 A idéia do passado enraizada entre nós, de que o homem domina e submete 

a natureza à exploração ilimitada, perdeu seu fundamento. Através do 

desenvolvimento da ecologia, demonstrou-se que a intervenção humana não só 

destruía os recursos naturais não-renováveis, como poderia trazer perigo à 

estruturação e ao equilíbrio do ser humano na Terra. 

  

 Acrescenta-se a esse panorama o fato de que hoje a defesa do meio 

ambiente está relacionada a um interesse intergeracional, gerando a necessidade de 

um desenvolvimento sustentável, destinado a preservar os recursos naturais para as 

gerações futuras, fazendo com que a visão antropocêntrica do passado, perca 

fôlego, pois não está em xeque apenas o interesse da geração atual. 

 

 A necessidade de preservação da humanidade, tanto no sentido de 

proporcionar bem-estar, segurança e dignidade de vida à geração presente, como 

para garantir a continuidade de tais qualidades às gerações vindouras, fez com que 

o meio ambiente fosse visualizado como uma fonte de valores na qual se move, 

desenvolve, atura e se expande a vida humana. 

 

 A Constituição Federal assegura à coletividade o direito a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, como bem de uso comum e essencial à sadia qualidade 

de vida. Isto quer dizer que o meio ambiente equilibra-se na correlação recíproca 

entre as espécies e o ambiente físico que ocupa. Sendo, pois, direito fundamental, 

exige-se a vedação de comportamentos lesivos à interação dos seres vivos com os 

elementos constitutivos do ambiente. 

 

 O artigo 225 da Constituição Federal estabelece que o bem ambiental possui 

natureza difusa, de uso comum da coletividade, sendo dever, tanto do Poder Público 

como da sociedade, protegê-lo, conscientizando-se de sua relevância à 

essencialidade para a vida humana. O titular do bem de natureza difusa é a 

sociedade, daí o ressarcimento pelo dano se destinar ao Fundo de Defesa de 
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Direitos Difusos, ao passo que o titular do bem público é o Estado (ente público), 

pertencendo aos cofres públicos eventuais reparações pecuniárias. 

 

 Nas palavras de Celso Antonio Pacheco Fiorillo “é, portanto, um bem de uso 

comum ao povo, podendo ser desfrutado por toda e qualquer pessoa dentro dos 

limites constitucionais e, ainda, um bem essencial à qualidade de vida”.5 

 

 Bem de uso comum do povo é o que pode ser desfrutado por toda e qualquer 

pessoa, sendo o seu uso limitado de forma a garantir sua preservação às futuras 

gerações. Trata-se de utilizar sem danificar. 

 

 Bem essencial à sadia qualidade de vida, por sua vez, é aquele que busca 

garantir a dignidade da pessoa, pois vida sadia é vida digna. Trata-se, portanto, de 

um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, enquanto Estado 

Democrático de Direito. 

 
 A preocupação jurídica do ser humano com a qualidade de vida e a proteção 

do meio ambiente, caracterizado como bem difuso é tema recente. Estas questões 

só vieram a alcançar interesse maior dos Estados a partir da constatação da 

deterioração da qualidade ambiental e da restrição do uso dos recursos naturais. Um 

marco importante, que deu impulso a esse reconhecimento foi a Declaração de 

Estocolmo, de junho de 1972. 

 
 Fala-se atualmente em visão holística do meio ambiente, querendo-se com 

isso enfatizar o caráter abrangente e multidisciplinar que a problemática ambiental 

necessariamente requer. Tão grande é a importância do meio ambiente que, para 

seu estudo, surgiu disciplina específica, com base em trabalho de E. Haeckel. 

 
 Podemos dizer que, somente há pouco tempo, começou, verdadeiramente, a 

preocupação com o meio ambiente, pois na realidade, em passado recente, a 

legislação brasileira continha apenas normas específicas . Hoje pode-se dizer que o 

Direito Ambiental é um ramo do Direito Público, é uma disciplina autônoma, não se 

                                                 
5 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental. São Paulo: Saraiva, 2000. 
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confundindo com outros ramos do direito, porém, com peculiaridades especiais, 

dada sua correlação com a biologia, a engenharia florestal, a química, e outras 

disciplinas. 

 

 Devido às razões apresentadas, visualiza-se o meio ambiente como um 

macrobem, isto é, analisado sob uma visão globalizada e integrada, que, além de 

ser incorpóreo e imaterial, se configura como sendo bem de uso comum do povo. 

Isso significa que o proprietário, seja ele público ou privado, não poderá dispor da 

qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado, à luz da previsão 

constitucional, considerando-o macrobem de todos. 
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 3. EVOLUÇÃO HISTÓRICA 
 
  

 Para a introdução de uma temática é importante buscar-se suas origens, 

demonstrando, desta forma, a evolução histórica das diferentes civilizações.  Tais 

movimentos têm sempre oscilado entre tendências individualistas e coletivistas. 

Nesse movimento pendular, algumas idéias orientadoras apresentam uma espécie 

de rotatividade cíclica. 

 

 No período anterior ao século XVIII, da Idade Antiga à Idade Média 

predominaram as sanções coletivas impostas a toda tribo, comunas, cidades, vilas, 

famílias etc. Após a Revolução Francesa houve influências de idéias iluministas, 

bem como as do liberalismo, vindo esta nova ideologia extinguir as sanções às 

corporações e todas as referências associadas às punições coletivas que pudessem 

pôr em risco as liberdades individuais. Os princípios individualistas e anti-

corporativos do movimento revolucionário fizeram com que a responsabilidade 

criminal das pessoas coletivas não mais se sustentasse. 

 

 Nas exatas palavras de João Castro e Sousa, a razão fundamental 

“encontrou-se, antes do fato de ter desaparecido a necessidade de punir as pessoas 

colectivas, 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 colectividades, que cresciam 

dentro de si, ameaçando sua soberania”.6 

 

 Apesar da discussão acerca do tema ter se tornado meio esquecida pela 

dogmática penal até meados do século XIX, a teorização retornou com o crescente 

processo de industrialização da sociedade da época, isto porque os grandes 

conglomerados, agregadores de mão-de-obra, passaram a ocupar um importante 

papel monopolizador dos meios de produção. 

 

                                                 
6 SOUSA, João Castro e. apud SHECAIRA, Sérgio Salomão. Responsabilidade Penal da Pessoa 
Jurídica. 2ª ed., 1. tir. – São Paulo: Editora Método, 2002. p. 26. 
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 Não obstante, atualmente, pode-se constatar a retomada gradativa da 

responsabilidade penal das 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, imaginadas no período mais romântico de ascensão do 

capitalismo.7 

 

3.1. DAS SANÇÕES COLETIVAS À INDIVIDUALIZAÇÃO DA  

RESPONSABILIDADE PENAL 
 
 
 Nas sociedades mais antigas as sanções tinham um cunho coletivo 

lembrando vagamente a atual feição do instituto de responsabilidade penal social. 

 
 Quase todo o direito legislado da antiguidade tem formas de 

responsabilização coletivas. A pena passava da pessoa do condenado atingindo 

vizinhos, a cidade ou toda a comunidade.8 

 
 Com o advento do Código de Hammurabi, no século XVIII a.C., o rei 

babilônico impõe uma responsabilidade local para o cometimento de certos crimes, 

consolidando a característica marcante do localismo no direito babilônico. 

 

 O direito chinês, um dos mais antigos direitos repressivos já legislado no 

mundo (cerca de 2600 a.C.), era uma norma extremamente rigorosa que mantinha 

entre suas tradições a responsabilidade familiar com duas variantes: solidariamente 

e por representação. Na primeira hipótese o crime cometido por uma pessoa 

resultava também em uma punição a seu parente de primeiro grau. A punição por 

representação ocorria quando  uma família deixasse de registrar suas terras no 

registro público. 

 

                                                 
7 SHECAIRA, Sérgio Salomão. op.cit., p. 26 
8 Ibidem. 
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 Na Indochina, velho império asiático, a codificação contemplava a 

responsabilidade coletiva, especialmente para os casos de rebelião, sendo toda a 

família, dos avós aos netos, assim como as pessoas que habitavam a mesma 

residência, fossem ou não seus parentes, responsabilizados pelo delito em face de 

um “acordo presumido”. 

 

 O Japão, império influenciado pelo direito chinês, também estabelecia a 

responsabilidade penal da família do delinqüente por “cumplicidade”, decorrente das 

relações mais íntimas existentes no seio familiar, especialmente, para crimes de 

traição ou que atentassem contra a vida do Imperador. 

 

 Uma interessante característica da lei penal hebraica é a absoluta igualdade 

que se estabelece para os culpados dos fatos delitivos, sem levar em conta suas 

condições sociais, políticas ou religiosas. Na Bíblia, por exemplo, encontra-se o 

primeiro castigo coletivo, que se estende a toda humanidade, como conseqüência 

do delito originário de Adão e Eva (Gênesis, capítulo 3, versículos 16-24). As 

punições passavam da pessoa do condenado e eram estendidas à família e às 

coisas, às vezes atingindo até a quarta geração do condenado. 

 

 Na civilização grega houve dois momentos divididos pelo século VII a.C., 

tendo primeiro uma visão mais coletivista, seguida de um traço individualista. No 

período que antecedeu o século VII a.C., os gregos ainda não conheciam o instituto 

da propriedade individual de suas terras, que pertenciam ao grupo, e além dessa 

idéia de coletividade, existiam organizações coletivas denominadas de tiasos 

(agrupamentos sociais e religiosos sem fins econômicos) que eram punidas por seus 

crimes. Porém, com o surgimento da moeda, houve um enfraquecimento dessa 

concepção coletiva da punição, cedendo lugar a conceitos individualistas.9 

 

 O direito romano teve sempre, durante todas as suas transformações, um 

cunho singular e especial que o distingue de todos os outros sistemas jurídicos da 

antiguidade. Num primeiro momento, os romanos desconheciam a noção de 

                                                 
9 SOUSA, Juliana Melo de. Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica e a Lei nº 9605/98. In: 6º 
Congresso Internacional de Direito Ambiental, São Paulo, 2002. 
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personalidade coletiva, vindo a ser reconhecida tal idéia a partir do período imperial. 

Conforme ensinamento de Ataides Kist, “com o advento da era imperial, passaram a 

ser consideradas as entidades como pura ficção, sendo um artifício legal a que não 

correspondia qualquer realidade social ou jurídica. Em virtude da natureza fictícia, as 

pessoas colectivas não eram responsáveis criminalmente no direito romano, ante ao 

próprio adágio societas delinquere no potest”.10 

 

 Nos termos do direito germânico, era plenamente admitida a responsabilidade 

de entes coletivos, chegando-se a dividir a população em grupos, cujos integrantes, 

ligados entre si por traços de mútua responsabilidade, ao verificar um delito, 

deveriam deter o criminoso sob pena de, não o fazendo, pagarem uma indenização 

em dinheiro.  

 

 O direito canônico medieval admitiu amplamente a responsabilidade penal 

das corporações e dos entes coletivos, que podiam cometer crimes e ser punidos 

conforme a prática dominante no período medieval, em grande parte por influência 

do direito germânico. A influência do direito temporal e, principalmente, a 

necessidade de punição de certas corporações religiosas, cujo poderio se tornara 

inquietante, levaram a essa posição. A penas eram divididas em materiais, que 

tinham principalmente o caráter pecuniário, mas também existiam outras como a 

privação do direito de associação e de privilégios isolados, e, até mesmo, a pena 

capital: a dissolução da sociedade; e espirituais, como as penas de admoestação, 

interdição de gozo de certos bens espirituais (interdictum personale generale) e 

excomunhão.11 

 

 Já os franceses, a partir do século XVI, aplicavam penas coletivas aos crimes 

cometidos por comunidades. Num momento de transição da concepção mais 

coletivista das sanções para as de caráter mais individualista, os italianos 

influenciaram o direito francês, culminando no surgimento do Estatuto de 1670 que 

                                                 
10 KIST, Ataides. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. São Paulo: Editora de Direito. 1999. 
11 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Op. Cit., p.36. 
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atribuía todo um título ao procedimento em instruções criminais nas quais 

associações e comunidades eram acusadas.12 

  

 O posicionamento mais voltado para sanções coletivas passou por uma forte 

reformulação, em meados do século XVIII, por influência do pensamento mais 

individualista existente à época, e dos ideais liberais defendidos através da 

Revolução Francesa. 

 

 No direito português, as Ordenações, tanto as Afonsinas como as Manuelinas 

e Filipinas, restaram silentes quanto à responsabilidade da pessoa coletiva. No 

entanto, é bem possível que a influência do direito canônico tenha deitado suas 

raízes sobre o direito lusitano, determinando o costume de se aplicarem penas a tais 

entidades.13 

 

 Na América do Sul, antes da colonização, chegou-se a adotar a 

responsabilidade coletiva entre os povos indígenas. Na vida dos povos que 

habitavam nossas costas a essa época, faltava uma consciência da personalidade 

individual. Os vários laços que estabelecem forte coesão social; coesão inclusive de 

natureza mágica, totêmica; fatores vários, enfim, fazem com que cada membro se 

confunda com o grupo a que pertence. Não é concebível um homem isolado na 

própria individualidade. O indígena é sempre indestacável do seu grupo. Há círculos 

concêntricos de coletividade que se superpõem – a família, a aldeia, o clã, a tribo, o 

totem – cada uma delas apresentando-se qual massa uniforme, em que se 

dissolvem pessoas. A responsabilidade coletiva é a regra. 

 

3.2. RESPONSABILIDADE PENAL NA SOCIEDADE PÓS-INDUSTRIAL 
 
 
 
 Com o advento da Revolução Industrial, o conseqüente crescimento da 

produção que resultou em importantes modificações nas relações sociais. A partir 

                                                 
12 SOUSA, Juliana Melo de. Op. Cit., p. 511. 
13 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Op. Cit., p. 39. 
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deste fato histórico, os grandes fatores de risco para a sociedade deixaram de ser, 

tão somente, os das guerras, das epidemias ou dos origens naturais, incorporando 

os originados de um novo elemento: a criminalidade surgida a partir desses grandes 

centros agregadores de mão-de-obra, as pessoas jurídicas.  

 

 As empresas adquirem um papel essencial na vida das sociedades pós-

industriais e são consideradas como verdadeiros centros produtores de imputações 

penais, influenciando no retorno à teorização sobre a responsabilidade penal dos 

entes coletivos.14 

 

 Com as alterações de ordem econômica, e com a existência de 

conglomerados cada vez mais independentes da vontade de seus dirigentes, com 

mecanismos de decisão mais complexos e com força criminal cada vez mais 

pujante, o tema voltou em tela, desta feita por uma necessidade prática. 

 

  

                                                 
14 ibidem., p. 19. 
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4. DIREITO COMPARADO 
 

  

 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 nesse século, 

o assunto é inegavelmente discutido, sob vários aspectos, quase sempre chegando 

a conclusões tendentes a admitir a responsabilização dos entes coletivos. 

 

 Esta tendência se fortaleceu depois da Primeira Guerra Mundial, decorrente 

do Estado ter passado 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 ser, em face do seu 

poderio resultante da formação de oligopólios, as principais violadoras das 

determinações estatais. 

 

 O primeiro Congresso promovido pela Associação Internacional de Direito 

Penal, em Bruxelas, no ano de 1926, abordou a responsabilidade penal dos Estados 

por violações de normas internacionais e sua submissão a penas e medidas de 

segurança. 

 

 O Acordo de Londres, de 8 de agosto de 1945, que criou o Tribunal Militar 

Internacional para julgar crimes cometidos durante a Segunda Guerra Mundial, 

reconhece a personalidade jurídica de determinados grupos no campo repressivo 

internacional. No Tribunal de Nuremberg, por exemplo, três organizações foram 

explicitamente declaradas como criminosas: a Gestapo, a S.S e o Corpo de Líderes 

do Partido Nazista. 

 

 No VII Congresso Internacional de Direito Penal, realizado em Atenas, em 

1957, firmou-se que ficaria a cargo de cada país a fixação da responsabilidade da 

pessoa jurídica, estabelecendo-se, nessa hipótese, a pena de multa. 
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 O Conselho da Europa exarou, em reunião do Comitê de Ministros, realizada 

em 28 de setembro de 1977 para discussão de questões relativas à proteção do 

meio ambiente, resolução recomendando aos Estados-membros o “reexame dos 

princípios da responsabilidade penal com o fim, particularmente, de admitir a 

introdução da responsabilidade penal para as corporações, públicas ou privadas”. 

 

 No XII Congresso Internacional de Direito Penal realizado em Hamburgo, 

reconheceu-se que “sendo os atentados graves contra o meio ambiente praticados 

em geral pelas pessoas morais (empresas públicas e privadas), é necessário admitir 

sua responsabilidade penal ou lhe impor o respeito ao meio ambiente através de 

ameaça das sanções civis e administrativas”. 

 

 No entanto, particularmente, mais importante para o estudo do tema em tela 

foi o Congresso sobre Responsabilidade Penal das Pessoas Jurídicas em Direito 

Comunitário, realizada em Messina, de 30 de abril a 5 de maio de 1979. A conclusão 

final foi taxativa em recomendar a responsabilização das pessoas jurídicas, 

especialmente quando a infração penal violar dispositivo de um Estado-membro da 

Comunidade Econômica Européia. Afirma-se que a pena deve ser adaptada à 

natureza da pessoa jurídica, podendo ser multa, privação de benefícios, fechamento 

da empresa por tempo determinado, ou mesmo, seu encerramento definitivo. 

 

 Mais recentemente, no XV Congresso Internacional de Direito Penal, 

realizado em setembro de 1994, no Rio de Janeiro, a comunidade jurídica 

internacional aprovou, por ampla maioria de votos, algumas recomendações 

concernentes aos delitos cometidos contra o meio ambiente nos seguintes termos: 

 

“III – Responsabilidade criminal das empresas por delitos contra o 

meio ambiente: 

 

1. A conduta que suscita a imposição de sanções penais pode 

proceder de entidades jurídicas e públicas, bem como de 

pessoas físicas. 
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2. Os sistemas penais nacionais devem, sempre que possível no 

âmbito de sua respectiva constituição ou lei básica, prever uma 

série de sanções penais e de outras medidas adaptadas às 

pessoas jurídicas. 

 

3. Onde uma entidade jurídica privada ou uma entidade pública 

participar de uma atividade que implique sério risco de dano ao 

meio ambiente, cumpre solicitar às autoridades responsáveis 

pela gerência e direção de tais entidades que exerçam a 

responsabilidade de supervisão de modo a evitar a ocorrência 

do dano, devendo ser as mesmas criminalmente 

responsabilizadas na hipótese de que sério dano venha resultar 

em conseqüência de sua falta de cumprimento adequado de tal 

responsabilidade. 

 

4. Não obstante a exigência usual da responsabilidade pessoal por 

infrações delituosas, a persecução de entidades jurídicas 

privadas por delitos contra o meio ambiente deve ser possível, 

ainda que a responsabilidade pelo crime de que se trate não 

possa ser diretamente imputada a um elemento humano dessa 

entidade. 

 

5. Onde uma entidade jurídica privada for responsável por sério 

dano ao meio ambiente, deveria ser possível a persecução 

dessa entidade por crimes contra o meio ambiente, mesmo que 

o dano causado resulte de um ato individual ou de omissão, ou 

ainda de atos cumulativos e/ou de omissões cometidos ao longo 

do tempo. 

 

6. A imposição de sanções penais contra entidades jurídicas 

privadas não deve exonerar de culpa os elementos humanos 

dessas entidades envolvidos na perpetração de delitos contra o 

meio ambiente. 
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9. Onde for possível, nos termos da lei básica de um país, 

responsabilizar as entidades públicas por delitos penais 

cometidos no curso do desempenho das funções públicas ou em 

outras circunstâncias, deveria ser possível a persecução dessas 

autoridades públicas por crimes contra o meio ambiente, ainda 

que a responsabilidade pelo delito não possa ser diretamente 

imputada a um elemento humano dessa entidade.” 

 

 Tal entendimento acerca da admissibilidade da responsabilidade penal da 

pessoa jurídica tende a atingir também a América do Sul, sendo resultado da 

integração econômica de vários países no âmbito do Mercosul, à semelhança do 

que ocorre na Europa com a CEE, acabando por produzir efeitos internacionais de 

harmonização política e legislativa. 

 

 Nos últimos anos, tem-se forte tendência padronizadora decorrente da 

globalização econômica, o que não é ignorado pelo direito penal. Atualmente, 

segundo Shecaira15, três são os sistemas que imperam no mundo no que concerne 

à responsabilização das pessoas jurídicas: 

 

• Seguido basicamente pelos países do Common Law, mas que hoje recebe a 

adesão de outros países do Civil Law, em que se reconhece plenamente a 

responsabilidade penal das pessoas jurídicas. São representados pelos 

Estados Unidos da América, Reino Unido, Canadá, Austrália, Holanda e 

Noruega. 

 

• O segundo sistema refuta frontalmente tal responsabilidade, pelo menos não 

no campo estritamente penal, postura adotada pela Itália, Alemanha e as 

antigas repúblicas socialistas. Porém, na Alemanha e em outros países que 

adotam uma posição intermediária. Às pessoas jurídicas podem ser impostas 

sanções pela via do chamado direito penal administrativo, ou contravenção à 

                                                 
15 SHECAIRA, Sérgio Salomão, op. cit.. 
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ordem, constituindo infrações de menor gravidade. Nestes casos, não se 

indaga sobre a culpabilidade das empresas, mas utiliza-se de uma punição 

com um espírito mais pragmático. 

 

• Uma terceira posição consagra um “princípio da especialidade”, admitindo, a 

par do princípio geral da individualidade da responsabilidade penal, um 

quadro de situações, definidas expressa e casuisticamente pelo legislador, de 

responsabilização penal das pessoas jurídicas como Portugal, França, 

Luxemburgo e Dinamarca. O Brasil, agora, enquadra-se no terceiro modelo, 

criminalizando a pessoa coletiva em matéria de meio ambiente. 

 

 

PORTUGAL 

 

 O novo código penal português, de 1995, em seu artigo 11, consagrou a 

responsabilidade individual, no entanto, na parte final desse dispositivo, permitiu, 

através do emprego da expressão “salvo disposição em contrário”, que a legislação 

infraconstitucional dispusesse acerca de outras formas de responsabilidade penal, 

diferentes da individual, tais como a coletiva, a objetiva e a responsabilidade penal 

da pessoa jurídica. 

 

 É necessário que haja uma conexão entre o comportamento do agente 

(pessoa singular) e o agente coletivo, já que aquele deve atuar em representação ou 

nome deste e no interesse coletivo. E tal responsabilidade tem-se por excluída 

quando o agente tiver atuado contra ordens expressas da pessoa coletiva. 

 

 O decreto-lei 28/84, de 20 de janeiro de 1984 foi o passo decisivo dado em 

matéria de responsabilidade criminal das pessoas jurídicas. Logo em seu preâmbulo 

se salienta a consagração da responsabilidade corporativa em acatamento às 

recomendações de instâncias internacionais como o Conselho da Europa. 
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 O decreto supracitado afasta a responsabilidade penal do ente coletivo se a 

pessoa física tiver agido, exclusivamente, em seu próprio interesse, sem qualquer 

conexão com a pessoa jurídica. 

 

 No direito penal português, as principais penas aplicáveis à pessoa jurídica 

são: admoestação, multa e dissolução, e, as penas acessórias são: a perda de bens, 

caução de boa conduta, injunção judiciária, interdição temporária de exercícios de 

certas atividades e profissões, privação temporária do direito de participar em 

arrematações ou concursos públicos de fornecimentos, privação do direito de 

mercados, privação do direito de abastecimento através dos órgãos da 

Administração Pública ou de entidades do setor público, privação do direito de 

participar em feiras ou mercados, encerramento temporário ou definitivo do 

estabelecimento e publicidade da decisão condenatória. 

 

 A jurisprudência portuguesa, em consonância com a mudança legislativa, 

passa a admitir plenamente a responsabilidade criminal das pessoas jurídicas, 

sempre ressalvando a necessidade de prévia cominação legal. 

 

 A doutrina, praticamente de forma unânime, admite a responsabilidade 

corporativa, mas o faz com certa parcimônia. A sanção só deve atingir o ente 

coletivo para completar os efeitos da reação dirigida à pessoa singular, 

nomeadamente quando aquele tirar proveito da infração ou quando não for possível 

determinar quem é o responsável. 

 

 

 

ALEMANHA 
 

 Atualmente vigora o princípio socientas delinquere non potest, ou seja, as 

pessoas coletivas não podem ser objeto de sanções do tipo penal. 
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 Embora o direito alemão tenha afirmado, até o século XVIII a 

responsabilidade criminal das pessoas jurídicas, atualmente mudou radicalmente de 

direção, derrogando a legislação econômica estabelecida pelas potências da 

ocupação após a II Guerra Mundial, que a permitia. 

 

 Pela a atual doutrina alemã, as pessoas jurídicas somente podem atuar por 

intermédio de seus órgãos, pelo que elas mesmas não podem ser castigadas. À elas 

podem ser impostas sanções pelo chamado direito penal administrativo, ou 

contravenção à ordem. Sua sanção não é a multa pena (Geldstrafe), mas sim uma 

multa administrativa (Geldbusse). 

 

 Basta o comportamento anti-jurídico, não se exigindo a culpa. No processo, 

de acusação é formalizada pela Administração e não pelo Ministério Público, 

vigorando o princípio da oportunidade e não o da legalidade. 

 

 A imposição da multa contravencional (Geldbusse) é prevista como sanção 

acessória à pessoa jurídica quando o autor, dotado de certa representatividade, 

praticar uma contravenção ou um direito, sempre e quando tiver conexão com a 

atividade da empresa. 

 

 A adoção de tal sistema se firma na idéia de que não se pode aplicar uma 

sanção de natureza penal às empresas, em face da inexistência de reprovação 

ético-moral de uma coletividade. As multas, são desprovidas do significado social de 

reprovação, sendo, portanto, valorativamente neutras. 16 

 

 A autoridade administrativa, diante do fato anti-jurídico, contravenção à 

ordem, conforme o caso, pode impor uma multa e sanções alternativas, como o 

confisco, por exemplo, no caso de infrações sobre preços. Desta decisão pode-se 

recorrer através do Tribunal Administrativo Regional. 

 

                                                 
16 SHECAIRA, Sérgio Salomão, op. cit.,. p. 73 
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 A punição das empresas, de qualquer forma, não deixa de ter o caráter 

preventivo inerente a todas as sanções penais. O artigo 30 prescreve, como 

corolário acessório de conduta de uma pessoa física, a aplicação de uma multa 

contra a pessoa jurídica ou associação de pessoas, se seus órgãos tiverem 

cometido delitos ou contravenções à ordem e lesado, assim, a legislação referente à 

empresa, ou, tenham atuado com o fim de favorecer esta. A multa é proporcional ao 

benefício e pode alcançar 100.000 (cem mil) marcos, ou mais, conforme o caso. 

 

 A lei sobre delinqüência econômica (Wirschafstrafgesetz) prevê o confisco à 

pessoa jurídica do superávit, ou seja, a diferença entre o benefício permitido e o 

obtido. O superávit deve ser conseqüência da violação dos preceitos da citada lei 

sobre a delinqüência econômica, relativa à regulação de preços, percepção de 

honorários como agentes de locação, etc. O confisco também é previsto no Código 

Penal, no artigo 73, nos casos de atuação por outro, se o outro, que é a pessoa 

jurídica, for beneficiada.17 

 

 A apreensão de bens, suspensão de vantagens e encerramento das 

empresas, são, também, medidas encontradas para reprovação de empresas no 

direito alemão. 

 

IRLANDA E INGLATERRA 
 
 
 A velha doutrina inglesa, influenciada pela teoria da ficção, recusava aceitar a 

responsabilidade criminal das pessoas coletivas. Até a metade do século XIX, esse 

era o princípio geral da Common Law. 

 

 Para Albert J. Harnot “a situação existente era paradoxal. A corporação era 

uma criação da lei, mas a lei, uma vez a tendo criado, não a deixava ser tocada em 

questões que envolvessem uma responsabilidade criminal. Essa situação artificial 

permitia à corporação praticar muitos atos que uma pessoa natural praticava, e até 
                                                 
17 RIBEIRO, Lúcio Ronaldo Pereira. Da Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica. Jus Navigandi, 
Teresina, a. 2, n. 26, set. 1998. Artigo obtido pela internet em 12 janeiro/2005, disponível em 
http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=1714. 
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mesmo alguns que as pessoas naturais eram incapazes de fazê-lo, mas como não 

possuíam mente, não tinha a ”mens rea” para o crime”.18 

 

 A partir da Revolução Industrial, o crescimento industrial foi acentuado, 

resultando a proliferação das corporations. Com o aumento do poder destas, e do 

crescente número de crimes cometidos através das mesmas, a jurisprudência passa 

a mudar sua orientação, começando a aplicar, incialmente, sanções coletivas 

somente em virtude de infrações omissivas e, porteriormente, também por atos 

comissivos. 

 

 A primeira decisão dada neste sentido, foi proferida em 1840 no caso Reg 

versus The Birmingham and Gloucester Railway Co., onde uma companhia férrea foi 

condenada por haver desobedecido à ordem judicial de demolição de uma ponte 

construída sobre rua, e que se considerava causadora de danos. 

 

 A partir de 1948, com o advento do Criminal Justice Act, estabeleceu-se a 

possibilidade de conversão das penas privativas de liberdade em penas pecuniárias, 

perfazendo o quadro evolutivo do tema em questão. 

 

 Atualmente, as pessoas jurídicas podem ser punidas por infrações mais leves 

(misdemeanous) ou por infrações mais graves (felonies), exceto por aqueles fatos 

que, pela sua própria natureza, não possam ser cometidos pela corporação. Na 

prática, entretanto, a punibilidade se restringe às violações da economia, ao meio 

ambiente, à saúde pública e à segurança e higiene no trabalho. As penas aplicáveis 

são pecuniárias, dissolução, apreensão e limitação das atividades. 

 

 O fundamento penal da responsabilização das pessoas jurídicas está na 

teoria da identificação pela qual a pessoa natural é a personificação do ente coletivo. 

Tal teoria exige ao menos um dirigente da empresa na prática delituosa. 

 

                                                 
18 HARNOT, Albert J. apud SHECAIRA, Sérgio Salomão. op. cit. p. 52. 
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 A regra geral que se aplica na Irlanda é a da responsabilidade corporativa 

derivada. Se o delito pode ser imputado a qualquer pessoa vinculada à pessoa 

jurídica, seja um diretor ou qualquer outro trabalhador, a empresa também pode ser 

punida com uma pena pecuniária. A responsabilidade que se imputa à pessoa 

jurídica tem lugar em face dos princípios vicarius liability. 

 

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
 

 Como nos outros países que adotam o sistema Commom Law, também vigora 

a responsabilidade penal das pessoas jurídicas. No direito americano, esse instituto 

é ainda mais amplo do que o existente na Inglaterra. 

 

 A pessoa moral pode ser responsável por toda infração penal que sua 

natureza lhe permita praticar, admitindo-se a imputação de infrações culposas 

quando cometidas por um empregado no exercício de suas funções, ainda que não 

exista qualquer para o ente coletivo. Ademais, a corporação também será 

responsável quando o fato criminoso for cometido a título de dolo se praticado por 

um executivo de nível médio. 

 

 Nota-se que, em função do sistema federado norte-americano, alguns 

Estados não adotam a orientação dominante nos Estados Unidos, como é o caso do 

Estado da Indiana. 

 

 A responsabilidade corporativa é tão ampla que atinge até mesmo os 

sindicatos, como ocorreu na ementa de decisão de 5 de junho de 1922 da Suprema 

Corte dos Estados Unidos. 

 

 O Código Criminal Federal, de 1988, estabelece penas de multas para os 

agentes coletivos que, ao lado dos individuais, participarem direta e indiretamente de 

atividades econômicas consideradas lesivas ao patrimônio público ou associadas ao 

crime organizado. 
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 Com o aumento dos crimes cometidos através da pessoa jurídica, o Criminal 

Fine Enforcement Act, de 1984, estabeleceu uma maior gravidade para as penas 

pecuniárias bem como amplia a utilização alternativa à prisão. No entanto, muitas 

vezes as pessoa jurídicas conseguem absorver o pagamento da multa, repassando 

custos para as mercadorias produzidas, e a partir de 1991, com o Federal 

Sentencing Guidelines, produziu-se uma mudança de orientação em termos de 

prevenção. Trata-se de incentivar a própria empresa a prever mecanismos internos 

diretos para prevenir, descobrir ou denunciar os comportamentos perigosos. Caso 

haja crime, a pena pecuniária será determinada conforme a culpabilidade da 

empresa. Tal penalidade, por sua vez, será fixada com base nas precauções 

previstas por parte da pessoa jurídica antes do cometimento do delito, de forma que 

se valorizam as medidas preventivas tomadas internamente pela própria empresa. 

Trata-se de um ambicioso processo interno de regulação estabelecido pela própria 

lei, com o fim de formular uma cultura de prevenção através de medidas 

dissuasórias. 

 

FRANÇA 
 

 A maioria da doutrina francesa, mais recente, vem se mostrando receptiva à 

responsabilidade penal das pessoas jurídicas. Tal orientação doutrinária acabou por 

influenciar a comissão de reforma da parte geral do recente Código Penal Francês. 

Até o advento da Reforma, a jurisprudência vinha se mostrando refratária à 

admissão do principio, já tendo afirmado a Corte de Cassação que “em princípio, 

uma sociedade, pessoal moral, não pode incorrer em responsabilidade penal”, 

seguindo posição então em vigor na legislação francesa. 

 

 Embora a legislação francesa sempre tenha permitido, com maior amplitude, 

a possibilidade de sancionar as infrações cometidas no domínio de atividades dos 

entes coletivos, como, por exemplo, a Ordenança de 30 de maio de 1945 que prevê 

a aplicação de sanções pecuniárias às pessoas coletivas em virtude de infrações à 

legislação sobre o câmbio, foi com a recente Reforma que se deu um passo 
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importante para o reconhecimento da responsabilidade da pessoa jurídica.de forma 

plena.  

 

 A responsabilidade penal dos entes morais foi acolhida amplamente, só 

excluindo de seu alcance as infrações cometidas por coletividades territoriais 

(comunas, departamentos, regiões, quando no exercício de atividades inerentes ao 

exercício das funções entendidas como próprias do poder público) e o próprio 

Estado. Atingindo, em contrapartida, todas as pessoas jurídicas, incluindo sindicatos 

e associações, as sociedades civis e comerciais, os agrupamentos de interesse 

econômico, as fundações clássicas e de empresas.19 

 

 No plano teórico, acolheu-se a idéia de que a empresa tem uma vontade 

própria, que não é um mito, e que se distingue da vontade individual de seus 

membros. Essa vontade coletiva, concretizada pela vontade de sua assembléia geral 

ou de seu conselho de administração, gerência ou direção, é capaz de cometer 

ilícitos tanto quanto a pessoa individual. 

 

 É preciso, todavia, a satisfação de dois requisitos para o efetivo 

reconhecimento da responsabilidade penal das empresas: que a infração seja 

cometida por um órgão ou representante da pessoa jurídica; e que a infração seja 

cometida em seu interesse. 

 

 Sobre tal matéria alude Luiz Regis Prado que “trata-se da teoria da 

responsabilidade penal por ricochete, de empréstimo, subseqüente ou por 

procuração, que é explicada através do mecanismo denominado emprut de 

criminalité, feito á pessoa física pela pessoa jurídica, e que tem como suporte 

obrigatório à intervenção humana. Noutro dizer, a responsabilidade penal da pessoa 

moral está condicionada à prática de um fato punível suscetível de ser reprovado a 

uma pessoa física. Desse caráter subseqüente ou de empréstimo resulta importante 

conseqüência: a infração penal imputada a uma pessoa jurídica será quase sempre 

                                                 
19 SHECAIRA, Sérgio Salomão. op. cit. p. 64. 
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igualmente imputável a uma pessoa física. Isso quer dizer: a responsabilidade da 

primeira pressupõe a da segunda”.20  

 

 A responsabilidade penal da pessoa jurídica terá como antecedente lógico, e 

necessário, a atuação de seu representante legal ou contratual, que aja no interesse 

e nome da pessoa jurídica, ao tempo da conscientização do fato delituoso. Infere-se 

desta afirmativa que a imputação jurídico penal do ente coletivo possuirá como 

“conditio sine qua non” a existência de um “substractum humanum”, que encarna a 

pessoa jurídica, intervindo por ela e em seu nome.21 

 

 As penas previstas são a de multa, interdição definitiva ou temporária de 

exercer uma ou várias atividades profissionais ou sociais, controle judiciário por 5 

(cinco) anos ou mais, fechamento definitivo ou temporário do estabelecimento 

utilizado para a prática do delito, a exclusão definitiva ou temporária dos mercados 

públicos, a interdição do direito de emitir cheques, o confisco do objeto do crime, a 

publicação da decisão judicial e a dissolução. 

 

ITÁLIA 
 

 No direito italiano não é admitida a responsabilização da pessoa jurídica, 

sendo fato que a doutrina, jurisprudência e a própria lei negam tal possibilidade, 

estabelecendo-se, tão somente, a responsabilidade civil subsidiária pelas penas 

pecuniárias sofridas pelos seus empregados ou diretores. 

 

 A maioria da doutrina compartilha tal entendimento, ressaltando que a 

imposição de penas a uma empresa violaria o princípio da personalidade das penas, 

vindo a ser atingidos os inocentes da coletividade. 

 

                                                 
20 PRADO, Luiz Regis. Crimes contra o meio ambiente: anotações á Lei 9605 de 12 de fevereiro de 
1998: doutrina. jurisprudência e legislação. 2ª ed. rev., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2001. 
21 CASTRO, Renato de Lima. Responsabilidade penal da pessoa jurídica na lei ambiental brasileira. 
Jus Navigandi, Teresina, a. 3, n. 32, jun/1999. 



 37 

 Todavia, parte da doutrina, relativizando a vedação contida no artigo 27, I da 

Constituição Italiana, que estabelece expressamente que a responsabilidade 

criminal é individual, alegando que tal norma é silente quanto às medidas de 

segurança, se assemelha, em parte, a doutrina alemã que defende medidas 

preventivas contra as empresas. 

 

 Paralelamente a essa posição, começam a surgir modelos de 

responsabilidade administrativa em leis especiais reguladoras do mercado 

econômico. A Lei 300/2.000, em seu artigo 11 disciplina uma particular forma de 

responsabilidade administrativa em face de crimes cometidos em benefício das 

empresas. 

 

 Dentre as atividades administrativas previstas contra as empresas há medidas 

de interdição associadas às sanções pecuniárias, proibições de contatar com a 

administração pública, o confisco do produto do crime e a publicação da sentença. 

 

 Desta forma, a Itália, país inicialmente refratário à responsabilidade penal das 

pessoas jurídicas, evolui, na linha do pensamento defendido pela maioria da 

doutrina alemã, para uma responsabilidade penal-administrativa, em uma zona de 

proteção intermediária entre essas duas esferas de proteção aos bens jurídicos 

tutelados pelo Estado.22 

 

ÁUSTRIA 
 

 O artigo 108 da Lei Federal de Cartéis, de 22 de novembro de 1972, reza 

textualmente: “se um dever de atuar ou omitir, cujo não cumprimento esteja 

ameaçado com pena por esta lei federal, incumbe a uma pessoa jurídica ou a uma 

comunidade de pessoas jurídicas, as disposições penais serão aplicáveis aos 

órgãos que exercem a representação das mesmas segundo a lei ou os estatutos”. 

 

                                                 
22 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Op. Cit. P. 77. 
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 A sentença condenatória poderá aplicar a pena de multa, além do fechamento 

temporário ou definitivo dos armazéns, oficinas ou fábricas do condenado. A pena 

da empresa não exclui a pena proferida contra a pessoa física que pode ter, até 

mesmo, a suspensão temporária ou definitiva do direito de exercer sua profissão.23 

 

ESPANHA 
 

 A posição majoritariamente seguida pela doutrina e pela jurisprudência é da 

irresponsabilidade criminal das pessoas jurídicas. Atualmente essa matéria é 

entendida como um crime cometido por uma pessoa física com os meios e o auxílio 

de uma pessoa coletiva. E, neste caso, é proferia uma medida acessória de 

segurança contra a empresa.  

 

 São previstas conseqüências acessórias à empresa como o seu fechamento, 

a dissolução da sociedade, a suspensão de suas atividades, a proibição de certas 

atividades, a intervenção para salvaguardar os interesses dos empregados, etc, 

pois, no contexto do anteprojeto do Código Penal espanhol, embora permaneça a 

idéia da irresponsabilidade criminal da empresa, sua responsabilidade civil foi 

alargada. 

 

HOLANDA 
 

 Admite-se a responsabilidade penal do ente jurídico, que foi introduzida no 

país pela Lei de Delitos Econômicos de 1950 e para este entendimento contribuiu a 

jurisprudência com a teoria denominada autoria funcional. 

 

 Com a modificação do Código Penal, em 1976, toda a legislação passou a 

reconhecer plenamente a responsabilidade penal da pessoa jurídica. O texto do 

artigo 51 deste código reza que “Os fatos puníveis podem ser cometidos por 

pessoas físicas e pessoas jurídicas. Se um fato punível for praticado por uma 

                                                 
23 SHECAIRA, Sérgio Salomão. op. cit. , p. 66. 
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pessoa jurídica, o procedimento penal pode ser instaurado, e as penas e medidas 

(de segurança) previstas na lei podem ser aplicadas: 1) contra a pessoa jurídica; 2) 

ou contra as pessoas físicas que ordenaram a prática do ato, contra aquelas que 

concretamente assumiram a direção do comportamento ilícito; 3) ou contra as 

pessoas indicadas nas alíneas anteriores conjuntamente”. 

 

  A jurisprudência excluiu a idéia da responsabilidade objetiva pessoal, 

firmando entendimento de que o proprietário de uma empresa não é, 

automaticamente, responsável por atos que não tenha ele próprio praticado ou 

influenciado. 

 

 No tocante às penas, observa-se que foi reconhecida a multa, o confisco de 

objetos, a publicidade da decisão judiciária, a retirada de certos objetos de 

circulação. No âmbito da legislação econômica há ainda a paralisação total ou 

parcial das atividades da empresa por um ano, o seqüestro de bens, a privação das 

vantagens obtidas com a infração, a perda de incentivos e o pagamento de uma 

caução.  
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5. TUTELA PENAL AMBIENTAL 
 

 

 Para se estabelecer as regras de produção e conduta dos membros da 

sociedade, criou-se normas, inicialmente não escritas, que posteriormente foram 

codificadas e ordenadas. 

 

 À essas normas, devem se submeter todos os membros da sociedade, 

mesmo que, ocupem posições de destaque no meio, sob pena de desestabilizar a 

existência da comunidade. 

 

 Na fase primitiva do direito penal, a idéia da pena era de que o membro que 

deixasse de cumprir as regras estabelecidas para todo o meio social, deveria 

padecer de sofrimento, uma punição, o que se prestava como repreensão, mas 

também tinha a finalidade de educar os demais membros do grupo, ou quando 

menos, amedrontá-los, de modo a não exercitarem a mesma conduta que gerou a 

punição. 

 

 Atualmente, o direito penal moderno aponta que a pena se destina a 

ressocialização dos membros rebeldes e à educação dos demais membros. 

 

 É bem verdade que essas penas, de cunho penal, se fizeram e se fazem 

suficientes, na maioria dos casos, para atender à pretensão da sociedade de 

prevenir a ocorrência de novos delitos com a exclusão do membro social por período 

que se destina à sua ressocialização e especialmente pela demonstração aos 

demais membros da sociedade que a conduta não é bem quista e contraria os 

interesses do meio e que, desse modo, são punidas. Garante-se, assim, o prisma 

educativo da medida repressiva penal.24 

 

                                                 
24 SOUZA, José Carlos Rodrigues de. Responsabilidade penal da pessoa jurídica e sua justificativa 
social. In: 12º Congresso Nacional do Ministério Público, Fortaleza, 1998, Livro de Teses. 
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5.1. EVOLUÇÃO DO DIREITO PENAL AMBIENTAL 
 

 Num primeiro momento, eventuais e inseguras incursões do Direito Penal no 

terreno ambiental, estavam umbilicalmente ligadas à proteção do ser humano e, a 

partir dele, se fosse necessário, de alguns elementos e recursos naturais (fauna, 

flora e recursos minerais). É a visão homocêntrica da proteção ambiental. 

 

 Depois de uma fase de aprimoramento do direito penal ambiental, coincidindo 

com o instante em que vários ordenamentos passam a conferir autonomia jurídica ao 

meio ambiente, introduz-se no âmbito da subjetividade tutelada, as gerações futuras 

passando a uma visão homocêntrica-intergeracional da proteção do meio ambiente. 

 

 Finalmente, nos últimos anos, ganha força a crescente incorporação, em 

normas internacionais como nacionais, a idéia de que a proteção penal do meio 

ambiente faz-se em favor do ser humano vivente e das gerações futuras, mas 

também em nome da natureza em si mesma considerada, outorgando-se a esta, 

valor intrínseco. Chegamos à visão biocêntrica ou egocêntrica, da proteção jurídica 

do meio ambiente, sendo esta a perspectiva adotada pela Lei 9.605/98, a Lei de 

Crimes Ambientais. 

 

5.2. FUNDAMENTOS DA TUTELA PENAL AMBIENTAL 
 

 A sociedade pós-industrial se caracteriza por ser uma “sociedade de risco” 

que, a despeito de ter produzido um vertiginoso avanço tecnológico e ter 

incrementado o bem-estar individual, ameaça constantemente os cidadãos com 

riscos, diretos e indiretos, derivados de técnicas utilizadas na indústria, na biologia, 

na genética, na produção de energia nuclear, na informática, etc., que podem 

provocar danos ilimitados, globais e irreversíveis para toda comunidade. 

 

 Ademais, por ser uma sociedade de caráter eminentemente competitivo e 

hedonista, faz surgir novas modalidades delitivas, que utilizam desse mesmo avanço 
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tecnológico para produzir resultados especialmente lesivos, obrigando o Estado 

(regulador) a assumir novas funções de inspeção e vigilância. 

 

 Com a vida moderna e seu dinamismo, em especial no âmbito econômico, 

chegou-se à configuração de bens jurídicos que não estão ligados diretamente à 

pessoa, dizendo mais com o funcionamento do sistema. É o caso de bens como a 

qualidade de consumo e do meio ambiente, dentre outros, bens jurídicos de 

determinação mais difícil, pelo que denominados de bens difusos. 

 

 Por óbvio que a estrutura tradicional do direito penal, liberal e individualista 

encontra sérias dificuldades para se adequar a esse novo modelo de sociedade. No 

entanto, a busca de novos mecanismos é indispensável.  É claro que sem deixar de 

lado princípios asseguradores da liberdade individual, duramente conquistados na 

evolução social, sob pena de adotar-se soluções democraticamente ilegítimas. 

 

 Alguns mecanismos, já consagrados em nosso ordenamento jurídico, podem, 

enquanto prossegue a discussão sobre como o direito penal irá enfrentar os 

problemas da sociedade de risco, com delitos tecnológicos, organizações criminosas 

e toda a problemática da vida moderna, auxiliar na condução da questão. Tais 

instrumentos foram acolhidos, sabiamente, pelo legislador ao elaborar a vigente lei 

de crimes ambientais. 

 

 Como etapa do lento processo de evolução pelo qual passou a proteção 

ambiental na área jurídica, no Brasil, veio somar-se à tutela civil e administrativa a 

pena, a ultima ratio de garantia e da intimidação que uma norma jurídica pode 

conceder a bens e interesses relevantes da sociedade e sua violação. 

 

 Com as suas características repressiva e retributiva, mas ao mesmo 

preventiva, o Direito Penal pode ser mais eficaz para demonstrar a reprovação social 

incidente sobre os atos de perigo ou de agressão à natureza e aos bens que ela nos 

concede, ou que estão nela contidos, podendo intervir quando falharem ou forem 

insuficientes as medidas administrativas de restrição e controle, ou forem 

inaplicáveis as normas de Direito Civil. Na verdade, as três áreas coexistem 
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pacificamente e podem, sem dúvida, oferecer conjuntamente as medidas aplicáveis 

aos casos concretos. 

 

 Assim, o direito penal ambiental se constitui num importante instrumento 

jurídico na tutela dos bens difusos, vez que os danos ao meio ambiente possuem 

uma elevada danosidade social, por colocar em risco não apenas a vida e saúde dos 

indivíduos e a perpetuação da espécie humana, mas a própria natureza, que deve 

ser preservada e objeto de tutela, pelo que representa para a presente e futuras 

gerações. 

 

 A intervenção do Direito Penal na área ecológica, hoje está inegavelmente 

autorizada por norma constitucional, uma vez que a Constituição Federal Brasileira 

promulgada em 1988 incluiu entre as garantias dos direitos sociais e do cidadão, em 

seu artigo 225, o direito ao Meio Ambiente ecologicamente equilibrado e à sadia 

qualidade de vida, inclusive recomendando a adoção de sanções penais, ao lado 

das sanções civis e administrativas. 

 

 O critério para autorizar a intromissão do Direito Penal no âmbito da proteção 

ambiental, foi o da lesividade da conduta ou da atividade, que se traduz 

concretamente pelo dano ou perigo que ela representa para os bens ambientais, o 

homem e os demais seres vivos existentes na natureza, de modo direto ou indireto. 

 

 Segundo Gilberto Passos de Freitas “o Direito Penal não pode se manter 

afastado da realidade social. Deve receber os valores que a consciência social do 

momento façam por merecer a sua tutela”.25 

 

 Hoje, tanto nas manifestações de órgãos internacionais, como, por exemplo, a 

ONU – Organização das Nações Unidas, ou regionais, como, por exemplo, o 

Conselho da Europa ou como na prática dos direitos nacionais, como dos Estados 

Unidos, França, Espanha, Canadá, Portugal, Venezuela, entre outros, é amplamente 

prevalente o entendimento de que a norma penal não só é cabível, mas essencial na 

                                                 
25 FREITAS, Gilberto Passos. A Tutela Penal do Meio Ambiente. Dano Ambiental: Prevenção, 
Reparação e Repressão, São Paulo: RT, 1993, p. 310. 
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proteção do meio ambiente. O direito fundamental ao meio ambiente pode e deve, 

pela sua relevância, ser tutelado com utilização de sanções criminais. 

 

 O Direito Penal, considerado ultima ratio na proteção de bens individuais, com 

maior razão impõe-se quando se trata de valores que dizem respeito a toda a 

coletividade, os chamados bens difusos, já que estreitamente conectados à 

complexa equação biológica que garante a vida humana no planeta. 

 

 Confrontado com a degradação do meio ambiente, o ordenamento jurídico, 

via Direito Ambiental, não se contenta com a simples reparação do prejuízo 

causado, estabelecendo, em acréscimo, como resposta social ao comportamento 

ilícito, sancionamento penal e administrativo. Objetivando resultados diversos, os 

três sistemas de responsabilização – civil, administrativo e penal, são considerados 

autônomos e podem ser usados simultânea e cumulativamente. 

 

 Inicialmente, medidas de cunho administrativo, de repreensão do Estado às 

demais pessoas jurídicas, foram criadas, impondo-se pena pecuniária aos 

desrespeitadores das normas estabelecidas, nascendo, nesse passo, as multas 

administrativas. 

 

 Ocorre que, apenas a aplicação de multas, até mesmo por seu caráter e pela 

não reparação do dano causado, não se fez suficiente para coibir a continuidade das 

condutas irregulares das pessoas jurídicas, especialmente pelo fato de ser 

extremamente fácil a criação e a extinção daquelas pessoas sem que houvessem de 

fato aplicado à repreensão. 

 

 Num segundo momento, criou-se então a reparação civil, as regras onde 

impunha o Estado à pessoa jurídica a obrigação de fazer ou de não fazer 

determinada conduta, no caso de haver, ou não, interesse da sociedade. 

 

 Mesmo cumulando-se ambas as medidas, repreensão administrativa e 

repreensão civil, compelindo obrigações, mesmo assim não se alcançava a 
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finalidade visada pelo apenamento, qual seja a ressocialização do membro 

desregrado e especialmente a educação dos demais membros. 

 

 Ao contrário, passou-se a viver um período em que as pessoas fictícias se 

sobrepunham aos interesses da sociedade comercial ou mercantil, aos interesses 

dos demais membros da sociedade civil e, em alguns casos, descumpriam-se as 

regras de modo a ofender aos interesses fundamentais da sociedade, interesses 

esses que, apesar de deverem ser defendidos pelas pessoas jurídicas de direito 

público, em muitos casos eram até por essas ofendido. 

 

 Nesse passo ressaltava que os dirigentes das pessoas jurídicas de direito 

público, além do escudo da própria pessoa jurídica, ainda contavam com outro 

escudo, o da proteção política. 

 

 Não podendo a sociedade permanecer inerte diante do que vinha 

acontecendo, e sendo reclamo social a ocorrência de medidas que atendesse aos 

interesses da sociedade, buscou-se outras medidas, ora de agravamento da pena 

pecuniária, ora de aplicação de outras penalidades, como a suspensão do exercício 

da atividade, a apreensão dos bens utilizados para a prática do ilícito e até mesmo o 

fim do exercício da atividade. 

 

 Apesar da punição ser grave sob o prisma do resultado imediato, tinha-se que 

como medida educativa, não se fazia eficaz. Desse modo, os bens juridicamente 

protegidos, que se destacavam por serem fundamentais, como a vida, a integridade 

física, a segurança e a manutenção do próprio habitat, estavam sendo violados sem 

que se tivesse uma resposta na mesma proporção dos valores perdidos. 

 

 Não bastava, não se fazia suficiente apenas a reparação pecuniária, ante a 

perda de bens de difícil ou impossível reparação. 

 

 Para atendimento a essas situações de gravidade, de ofensa a direitos 

fundamentais de manutenção da sociedade, penas foram criadas, inicialmente 
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corporais, que ao longo do tempo caminharam para privativas de liberdade ou 

mesmo restritivas de direito. 

 

 Mas observando a atuação das pessoas jurídicas, passou-se a vê-las não 

apenas exercitando tarefas que atenderiam aos interesses do grupo social onde 

foram constituídas, mas a tê-las como autoras de delitos, e delitos de gravidade 

posto que ofendiam a interesses fundamentais da sociedade.26 

 

 Para destacar um dos interesses fundamentais, cumpre-se apontar o direito a 

um ambiente sadio, onde a continuidade da espécie seja garantida, se não com a 

qualidade existente quando do recebimento de nossos ancestrais, ao menos não 

mais degradado. 

 

 A desvalorização do patrimônio ambiental que recebemos de nossos 

antecessores tem sido tamanha que se impunha à tomada de medidas mais 

gravosas que apenas a aplicação de multas de caráter civil ou administrativo, a 

pessoa jurídica necessitava de maior punição. 

 

 Havia a necessidade de repreensão no sentido estrito da palavra, com 

aplicação de medidas que gerassem desconforto no executor, de modo a reduzir a 

ocorrência das condutas delituosas. 

 

 As sanções administrativas e civis, em muitas vezes, não se mostraram 

suficientes para coibir a prática dos ilícitos, que atingem não apenas o interesse 

individual de determinado membro do grupo social, mas também bens jurídicos 

extremamente relevantes, qualificando as condutas como lesivas à própria 

manutenção da vida das presentes e futuras gerações. 

 

 A sanção penal traz consigo um forte estigma social, o que não é próprio nem 

da sanção administrativa, nem da atuação reparatória. Com ela, a atividade 

poluidora sofre mais exposição, deixando a violação ambiental de ser uma simples 

                                                 
26 SOUZA, José Carlos Rodrigues de. Op. Cit. 
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decisão econômica, transformando-se numa conduta criminosa, muitas vezes com 

grande publicidade negativa. 

 

 Em comparação com a norma civil, a penal está em melhor posição para 

enfrentar os riscos ambientais, atuando na fase do perigo, antes que a degradação 

ocorra. Tem-se que, comumente, a reparação, tendo por pressuposto o dano, opera 

post factum, isto é, quando o meio ambiente já foi atingido, muitas vezes de maneira 

irreversível.27 

 

 No plano geral, o regramento penal ambiental cumpre os mesmos fins das 

normas ambientais civis e administrativas, quais sejam, estancar a poluição presente 

e prevenir a possibilidade de sua recorrência. 

 

 Mas no plano específico, a norma penal ambiental busca proteger certos bens 

jurídicos de alta relevância para a sociedade. 

 

 A tutela penal do ambiente veio a significar, no momento contemporâneo, a 

elevação do valor ambiente a um patamar que garanta a sua respeitabilidade e a 

sua proteção frente à sanha poluidora do homem. 

 

 A proteção penal do meio ambiente é um avanço inestimável, não cabendo, 

nessa esfera, suscitar teorias de descriminalização, embora tal posição possa 

encontrar críticas na doutrina.  

 

5.3. A TIPICIDADE NA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS 
 

 Vários autores, esquecendo a natureza difusa e interdisciplinar dos bens 

jurídicos ambientais, e a necessidade de um caráter preventivo para a sua tutela, 

acusam a legislação de tutela penal do meio ambiente de ofender os princípios da 

legalidade e da taxatividade do tipo penal, por conter, em excesso, tipos penais 

                                                 
27 BENJAMIM, Antonio V. Herman. Crimes contra o meio ambiente: Uma visão geral. In: 12º 
Congresso Nacional do Ministério Público, Fortaleza, 1998, Livro de Teses. 
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abertos, normas penais em branco, que devem ser complementadas por outros 

dispositivos legais, inclusive de natureza extrapenal, como leis, regulamentos, 

normas, atos administrativos, decisões judiciais, permissões, licenças, autorizações, 

pareceres, registros, proibições, e elementos normativos do tipo. 

 

 Outros denunciam o caráter criminalizador da Lei 9.605/98, por tipificar várias 

condutas que não deveriam passar de infrações administrativas, ou quando muito, 

contravenções penais, violando os princípios da intervenção mínima e da 

insignificância. 

 

 Muitas dessas críticas, porém, revelam as dificuldades que a doutrina 

tradicional tem encontrado para justificar o direito penal ambiental, ainda que não 

seja nenhuma novidade o sistema penal brasileiro contemplar tipos penais abertos, 

normas penais em branco ou conceitos jurídicos indeterminados, a exemplo dos 

crimes de tráfico de entorpecentes (substância entorpecente ou que determine 

dependência física ou psíquica), dano (substância inflamável ou explosiva), 

estelionato (vantagem ilícita), posse sexual mediante fraude (mulher honesta), nos 

crimes de incolumidade pública (expondo perigo à vida, a integridade física ou ao 

patrimônio) e muitos outros exemplos.28 

 

 Por outro lado, é quase impossível para o legislador descrever de forma 

hermética a conduta proibida, de modo que muitas vezes é necessário o recurso a 

normas de caráter geral, que não individualizam totalmente a conduta proibida, 

transferindo para o julgador a necessidade de utilizar-se de pautas ou regras gerais 

que não se encontram descritas no tipo, mas sim numa legislação extravagante e 

até mesmo na doutrina. 

 

 Nos crimes ambientais, que são crimes de perigo, não raro o tipo penal 

descreve condutas que, prescindindo de um resultado danoso, se consumam com a 

própria criação do risco (efetivo ou presumido), muito embora parte da doutrina 

entenda que este perigo deva ser uma representação mental presumida, bastando 

                                                 
28 SANTANA, Herson José de. O futuro do direito penal ambiental: legalidade e tipicidade na Lei de 
Crimes Ambientais. In: 6º Congresso Internacional de Direito Ambiental, São Paulo, 2002. 
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um juízo subjetivo ex ante para vislumbrar a sua existência, enquanto outros 

afirmam que o caráter perigoso não pode ser uma abstração, devendo haver um 

perigo concreto que precisa ser provado em juízo.29 

 

 A ineficácia social do direito penal ambiental decorre de um défict de 

implementação, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, daí o amargo 

resultado da impunidade e aumento da delinqüência ecológica. 

 

 É certo, porém, que a ameaça ecológica global requer uma revisão do 

individual monista – que visa a proteger apenas a esfera da liberdade – em direção à 

proteção prioritária dos interesses vitais das futuras gerações. 

 

 Inobstante, em uma sociedade complexa como a atual, em que os riscos 

sócio-ambientais produzem resultados incertos e de longo prazo, e na maioria das 

vezes irreparáveis, é compreensível que o direito penal ambiental se utilize, mais do 

que o direito penal clássico, de tipos abertos, normas penais em branco e tipos de 

perigo abstrato. 

 

 A proteção do Direito penal ao meio ambiente mais expressivamente na 

atualidade, se encontra na Lei nº 9.605/98, conhecida como a Lei dos Crimes contra 

o Meio Ambiente, e que trouxe significativos impactos, como a responsabilização 

criminal da pessoa jurídica, e a relevância da omissão do dirigente a constituir 

concorrência na conduta criminosa de outrem. 

                                                 
29 SANTANA, Herson José de. op. cit. 
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6. RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA 
 

 

Embora o Direito Penal brasileiro, de filiação romano-germânica,  consagre a 

máxima societas delinquere non potest, é inegável a importância que a pessoa 

jurídica vem desempenhando na sociedade moderna, especialmente após o advento 

da Revolução Industrial e com o surgimento de uma conflituosidade coletiva e difusa, 

originando a denominada criminalidade difusa, que diz respeito ao ambiente, às 

relações de consumo e a tantos outros direitos fundamentais do ser humano. Se o 

legislador de 1.998 tratou desse importante tema – responsabilidade penal das 

pessoas jurídicas – de forma simplista, contrariando ou não princípios constitucionais 

penais que são os pilares de nosso sistema criminal, devemos antes de repudiar a 

responsabilidade penal dos entes coletivos, fruto de uma lenta evolução histórica e 

que vem sendo sistematicamente recomendada como forma de coibir os ataques a 

bens jurídicos mais importantes, tratar de adaptar nosso sistema penal a essa nova 

realidade mundial.30 

 

 Embora a tendência mundial, mesmo em países que adotam os sistemas 

jurídicos de direito positivo, adeptos em sua maioria à teoria da ficção, seja pela 

responsabilização da pessoa coletiva, ainda grande parte da doutrina brasileira 

posiciona-se pela impossibilidade de criminalização da pessoa jurídica. 

 

 A complexidade da vida moderna, e das relações econômicas, têm cada vez 

mais substituído a pessoa individual pelas empresas ou grupos de empresas, 

através das quais tem sido praticadas as mais expressivas infrações atentatórias ao 

meio ambiente. Necessária se faz, portanto, a criminalização da pessoa jurídica. 

   

                                                 
30 Bugalho, Nelson Roberto. O Princípio da Pessoalidade da Pena e a Responsabilidade Penal das 
Pessoas Jurídicas. In: 4º Congresso de Meio Ambiente do Ministério Público do Estado de São Paulo. 
2000. 
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6.1. TRATAMENTO CONSTITUCIONAL 
 
 

A despeito da máxima do direito romano germânico societas delinquere non 

potest, segundo o qual somente a pessoa física poderá ser sujeito ativo de um 

crime, o direito brasileiro, através de dispositivo expresso na Constituição Federal, 

acolheu a possibilidade de responsabilizar penalmente as pessoas jurídicas por 

crimes. 

 

Art. 173, § 5º - “a lei, sem prejuízo da responsabilidade 

individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a 

responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis 

com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem 

econômica e financeira e contra a economia popular”. 

 

Art 225, § 3º - “As condutas e atividades consideradas lesivas 

ao meio ambiente sujeitarão aos infratores, pessoas físicas ou 

jurídicas, as sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos 

causados”. (grifo nosso) 

 

 Os constitucionalistas, na sua maioria, reconhecem a consagração da 

responsabilidade da empresa na Carta Magna de 1988, embora este tema continue 

sendo polêmico na doutrina brasileira. 

  

 A atual Constituição rompeu com um dos princípios que vigorava plenamente 

no nosso sistema jurídico, o de que a pessoa jurídica, a sociedade, enfim, não é 

passível de responsabilização penal. 

 

 Gilberto Passos de Freitas, ao comentar o supracitado artigo da Constituição 

afirma que diante deste dispositivo, tem-se que não há mais o que se discutir a 

respeito da viabilidade de tal responsabilização. Cita os dizeres da Professora Ivette 
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Senise Ferreira: “Designando como infratores ecológicos as pessoas físicas e 

jurídicas o legislador, abriu caminho para um novo posicionamento do direito penal 

no futuro, com a abolição do princípio ora vigente segundo o qual  societas 

delinquere non potest. Realmente, como é sabido, a Constituição não possui 

palavras ociosas ou inúteis. Já afirmava Rui Barbosa que: ‘não há, numa 

Constituição cláusulas, a que se deve atribuir meramente o valor moral, de 

conselhos, avisos ou lições. Todas têm força imperativa de regras, ditadas pela 

soberania nacional ou popular aos seus órgãos’. Cabe, pois, ao legislador, 

disciplinar a matéria’.”31 

 

Há quem entenda, como Walter Rodrigues da Cruz, que a Carta no referido 

artigo visa imputar a responsabilidade penal às pessoas jurídicas por extensão em 

relação ao comportamento de seus dirigentes, responsáveis mandatários ou 

prepostos, posto que, através da vontade deles, e somente assim, pode uma pessoa 

jurídica incidir na prática de condutas lesivas ao meio ambiente. 

 

 Há ainda, parte da doutrina que sustenta a inconstitucionalidade da 

responsabilização penal da pessoa jurídica, ainda que a Constituição seja muito 

clara a esse ponto. 

 

 O doutrinador Luiz Vicente Cernicchiaro também nega que nossa Constituição 

tenha admitido a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Segundo esses autores, 

os artigos 173, § 5º (crimes de ordem econômica) e 225, § 3º (crimes do meio 

ambiente), devem ser interpretados teleologicamente e considerados dentro de um 

contexto sistêmico maior, sob pena de se perder a congruência e visão do conjunto 

em relação a outros dispositivos constitucionais. Para eles, ao menos dois princípios 

básicos do Direito Penal, insertos na Constituição, seriam atingidos se houvesse a 

responsabilidade penal da empresa: o princípio da culpabilidade e o da 

responsabilidade pessoal; haveria, pois, a ofensa à idéia de que sem culpabilidade 

não há pena, dogma de segurança individual, garantido pelo sistema penal brasileiro 

e haurido do Iluminismo; além disso, a pena ultrapassaria da pessoa do condenado, 

                                                 
31 FERREIRA, Ivette Senise, apud FREITAS, Gilberto Passos de. op. cit., p. 314. 
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atingindo terceiros que não houvessem praticado qualquer conduta delituosa, ou que 

nem mesmo tivessem alguma contribuição nesse sentindo.32 

 

 Em resposta a tal entendimento, Galvão da Rocha alude que: “Tal conclusão 

é manifestamente equivocada. Seja na perspectiva de uma interpretação literal, 

lógico-sistêmica ou teleológica, fica evidente que a constituição permite a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica. A estrutura do dispositivo deixa claro que 

os infratores estarão sujeitos a sanções penais e administrativas, independente-

mente da obrigação de reparar os danos causados”.33 

 

6.2. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS 
 

 

Embora a responsabilização penal da pessoa coletiva esteja prevista na 

Constituição brasileira, tal dispositivo não é auto-aplicável, por tratar-se de norma 

programática, o qual carece de uma lei regulamentando especificamente a matéria.  

 

 Passada uma década, a chamada Lei de Crimes Ambientais, Lei Federal nº 

9.605 de 12 de fevereiro de 1998, conferiu à norma constitucional citada plena 

aplicabilidade, ante a expressa previsão da responsabilidade penal da pessoa 

jurídica, na hipótese de violações de bens jurídicos ambientais. 

 

Art. 3º - “As pessoas jurídicas serão responsabilizadas 

administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta 

Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de 

seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão 

colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. 

                                                 
32 CERNICHIARO, Luiz Vicente; COSTA JR., Paulo José da. Direito Penal na Constituição. 3. ed, São 
Paulo: RT, 1995, p. 155-156. 
33 ROCHA, Fernando A. N. Galvão da. Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica. In Revista de 
Direito Ambiental. Ano 7, n. 27. Jul-set/2002. 
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Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas 

não exclui a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou 

partícipes”. 

  

 Sintetizando as orientações contrárias à responsabilidade penal da pessoa 

jurídica, registra-se que não há responsabilidade sem culpa. Uma pessoa coletiva é 

desprovida de inteligência e vontades próprias, logo é incapaz de, por si, exercer 

uma atividade, necessitando de intermediários, ou seja, do concurso de pessoas 

singulares que lhe sirvam de órgãos; princípio de personalidade das penas. Para 

essa corrente doutrinária, a condenação da pessoa jurídica seria injusta, uma vez 

que teria como efeito atingir os membros inocentes do grupo; certas penas seriam 

praticamente impossíveis a uma pessoa jurídica, como no caso das penas privativas 

de liberdade como a prisão; que a pessoa jurídica é incapaz de arrependimento, não 

pode ser intimada nem emendada ou reeducada. Ou seja, conclui, nenhum dos fins 

tradicionais atribuídos ás penas criminais poderia ser atingido através da aplicação 

de uma sanção desse tipo a uma pessoa coletiva que não sente, não compreende e 

não quer. 

 

 Em virtude de distorções do texto constitucional, muitas vezes, denúncias 

oferecidas contra pessoas jurídicas, por crimes ambientais, não são recebidas, sob o 

argumento de que a Lei de Crimes Ambientais é inconstitucional. Entender que a 

Constituição Federal visa imputar a responsabilidade penal às pessoas jurídicas por 

extensão em relação ao comportamento da pessoa natural, posto que, através da 

vontade desta, e somente assim, pode uma pessoa jurídica incidir na prática de 

condutas lesivas ao meio ambiente é uma distorção de um dispositivo muito claro.34 

 

 Segundo Fernando Galvão da Rocha quaisquer ambigüidades ou dúvidas 

ainda existentes quanto a possibilidade do ordenamento jurídico brasileiro acolher a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica, foram dirimidas com o advento da 

Constituição Federal de 1988 e a entrada em vigor da Lei dos crimes Ambientais de 

1998. Ele considera que “cabe ao legislador definir os contornos da política criminal 

                                                 
34 SANSON, Ana Cristina Monteiro. op. cit.  
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a ser implantada em nossa sociedade. Se o legislador, legitimamente, fez opção por 

responsabilizar a pessoa jurídica não podem os operadores de direito inviabilizarem 

essa opção política. Uma tal resistência é manifestamente ilegítima. Feita a opção 

política, cabe aos operadores construir o caminho dogmático necessário a realizar a 

vontade do legislador”.35 

 

 Mais importante que se importar com a tentativa de retirar a legitimidade do 

texto constitucional é a preocupação com a necessidade coletiva do dispositivo. 

Assim, um posicionamento doutrinário interessante é o de Ana Marchensan, que 

visa salientar a real importância da Lei dos Crimes Ambientais. Através da citação de 

seu posicionamento, procura-se dirimir qualquer questão acerca da validade do texto 

constitucional: “Ao invés de vislumbrarmos possível inconstitucionalidade na 

incriminação da pessoa jurídica autora de delito contra o ordenamento urbano ou 

patrimônio cultural, temos é de defender avanços legislativos no sentido de serem 

agregados à Lei dos Crimes Ambientais tipos penais que tutelem o uso do solo 

urbano e protejam o respeito aos planos diretores dos municípios”.36 

 

6.3. NATUREZA DA PESSOA JURÍDICA 
 
 
 O problema da responsabilização penal da pessoa jurídica tem como 

pressuposto a definição de sua natureza jurídica. Não se pode falar em 

responsabilidade da pessoa jurídica sem saber o que seja, afinal, a pessoa jurídica. 

 

 Cabe inicialmente observar que a personalidade da pessoa física é aptidão 

natural reconhecida pela ordem jurídica, enquanto a personalidade da pessoa 

jurídica é sempre outorgada pelo Direito para que possa ser sujeito de direitos. Isso 

implica admitir a possibilidade do legislador conceder, negar, ampliar ou limitar a 

capacidade das pessoas jurídicas. 

 

                                                 
35 ROCHA, Fernando A. N. Galvão da. Op. Cit. P. 521. 
36 MARCHESAN, Ana Maria Nogueira. Alguns aspectos sobre a Lei dos Crimes Ambientais. Revista 
de Direito Ambiental, São Paulo, n. 19, jul./set. 2000. 
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 Silvio Rodrigues lembra que no conceito de pessoa jurídica há dois 

elementos, o “material, representado pela associação de pessoas, ou por um 

patrimônio destinado a um fim, e o jurídico, constante da atribuição de 

personalidade, que decorre de uma determinação da lei, e cuja eficácia advém da 

inscrição dos estatutos no registro peculiar”.37 

 

 A pessoa jurídica não se caracteriza por qualquer reunião de pessoas ou 

afetação de bens, mas somente quando a associação de pessoas, ou o patrimônio, 

se destinam a dar vida a uma unidade orgânica de caráter duradouro que adquire 

individualidade própria, distinta da que é reconhecida a seus integrantes. 

 

6.4.TEORIA DA FICÇÃO 
 

 
 
 Esta teoria teve origem no direito canônico e fundamenta-se na teoria da 

vontade, segundo o qual o direito subjetivo gera um poder de vontade que somente 

pode ser atribuído ao homem, único capaz de ser titular de direitos. As pessoas 

jurídicas são entidades fictícias criadas pelo Direito e não seres reais. 

 

 Como expoentes da corrente doutrinária que cunhou a teoria da ficção, 

Savigny e Windscheld sustentaram que as pessoas jurídicas não poderiam ser 

responsabilizadas pelos atos ilícitos praticados por seus administradores, pois tais 

atos não podem refletir nas corporações criadas por lei para realizar um fim ilícito. 

Para eles a pessoa jurídica é um ente artificial que não possui vontade e capacidade 

de ação, não podendo, portanto, agir ilicitamente. 

  

 A partir do século XIX tal teoria sofreu severas críticas e perdeu o prestígio 

que até então gozava. Indagam alguns doutrinadores que: se a pessoa jurídica é 

uma ficção e só o homem pode ser sujeito de direito, do que adianta o artifício de 

fingir-se que existe tal sujeito? Criticam também a noção de ficção do Estado, sendo 

este a pessoa jurídica por excelência fundamentando que “se a lei é que erige essa 

                                                 
37 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. 27.ed. São Paulo: Saraiva, 1997, v.1, p. 69. 
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ficção em pessoa, sendo a lei expressão da soberania do Estado, segue-se que a lei 

é a emanação, a conseqüência de uma ficção. Por outro lado, ou o Estado tinha 

uma existência real antes de se reconhecer como pessoa, e não é possível 

considerar fingida a sua personificação, ou não tinha existência real e não podia 

dotar-se com atributos jurídicos”.38 

 

6.5. TEORIA DA REALIDADE OBJETIVA 
 
 

 Em contraposição à teoria anterior, há a teoria da realidade ou orgânica, ou 

ainda da vontade real, na qual a pessoa jurídica é considerada um ente real, com 

existência concreta, personalidade e vontade própria, capaz de agir e praticar 

infrações penais. É um organismo social capaz de vida autônoma que persegue 

seus objetivos através de seus órgãos adequados. Acreditam os autores defensores 

dessa corrente que os entes coletivos não são criados pelo direito, apenas têm a 

sua existência declarada. 

  

 Argumentam os realistas que as pessoas jurídicas apresentam periculosidade 

especial, pela qualidade e quantidade dos recursos que podem mobilizar. O mais 

destacado representante dessa corrente doutrinária foi Gierke.  

 

 Excetuando-se determinadas relações que, por sua natureza, são 

incompatíveis com tais pessoas jurídicas, sua capacidade é em tudo equivalente à 

do homem. Ela 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 os membros 

para executar suas ações. 

 

 Sustenta-se que a pessoa jurídica surge da vontade criativa de seus 

instituidores (públicos e privados). Nessa perspectiva, pretendeu-se reconhecer a 

vontade, que é destacada das outras faculdades individuais, como o verdadeiro 

                                                 
38 ROCHA, Fernando A. N. Galvão da Rocha. op. cit., p.150. 
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sujeito de direitos. Na corporação, a vontade é complexiva, distinta da vontade 

individual de seus membros ou da somatória destas. 

 

 Segundo Sérgio Salomão Shecaira, aplicando tais conceitos ao direito penal 

pode-se dizer que, ao adotar-se tal pensamento, há de se constatar que a pessoa 

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

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

geral de seus membros, ou mesmo através de sua administração ou gerência.39 

 

6.6. TEORIA DA REALIDADE JURÍDICA 
  

 

   De acordo com o entendimento de Galvão da Rocha, a teoria da realidade 

jurídica, construção dos doutrinadores franceses, é a que fornece a explicação mais 

adequada para a existência da pessoa jurídica. 

 

 Segundo esta teoria, a pessoa jurídica possui existência real, mas sua 

realidade não equivale à das pessoas físicas. Não se pode negar que as empresas 

existem no ambiente social e desempenham atividades relevantes, como é o caso 

do Estado. Defende que o ordenamento jurídico deve tutelar não somente os 

interesses de grupo, a pessoa jurídica pode ser titular de direitos e esse fato não 

pode ser considerado uma ficção. 

 

 No entanto, a realidade da pessoa jurídica é meramente técnica, jurídica, 

nunca uma realidade ontológica. A pessoa jurídica não existe no mundo 

naturalístico, mas no mundo abstrato concebido pela ordem jurídica. O ente moral só 

existe porque a ordem jurídica prevê sua existência, como instrumento de realização 

de fenômenos jurídicos. A pessoa jurídica é criação do Direito, que por sua vez, 

pode e deve regular os efeitos jurídicos de suas intervenções no ambiente social. 

 

                                                 
39 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Op. Cit.,p. 103. 
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6.7. ARGUMENTOS CONTRÁRIOS  
 
 

 Inúmeros argumentos combatem este recente, ao menos no Brasil, Instituto 

Penal, como já foi anteriormente superficialmente demonstrado com a exposição de 

algumas posições doutrinárias conflitantes. Há críticas desde a sua natureza jurídica, 

supostamente incompatível com o ordenamento jurídico pátrio, até a forma de 

execução da pena, passando pela problemática questão do procedimento 

processual penal aplicável à pessoa jurídica. 

 

 Em relação às normas constitucionais que prevêem a responsabilidade penal 

das pessoas jurídicas, Luiz Vicente Cernicchiaro, considerando que estas somente 

desenvolvem sua personalidade jurídica por meio de pessoas físicas, afirma que o 

legislador constituinte, caso quisesse resolver a polêmica da questão, teria sido 

expresso no capítulo em que definiu os princípios acerca do Direito Penal. Portanto, 

“(...) a constituição brasileira não afirmou a responsabilidade penal da pessoa 

jurídica, na esteira das congêneres contemporâneas”, somente possibilitando a 

aplicação das demais sanções jurídicas que lhe são compatíveis40.  

 

 Lúcio Ronaldo Pereira Ribeiro, citando René Ariel Dotti, elenca alguns 

argumentos contrários à responsabilidade da pessoa coletiva na esfera penal. O 

princípio da isonomia seria violado porque a partir da identificação da pessoa jurídica 

como responsável, os partícipes, ou seja, os instigadores ou cúmplices, poderiam 

ser beneficiados com o relaxamento dos trabalhos de investigação. Outro aspecto 

situa-se nas formas concursais: como na quadrilha, os participantes se reúnem com 

um fim ilícito, questiona-se se seria diferente na sociedade. Discorre também sobre o 

suposto direito regresso, nos casos de ressarcimento contra preposto causador do 

dano. Ocorre que lhe faltaria legitimidade, pois um réu não pode promover contra o 

co-réu a ação de reparação de danos oriunda do fato típico, ilícito e culpável que 

ambos cometeram.41 

  

                                                 
40 CERNICCHIARO, Luiz Vicente.  Op. Cit. 
41 RIBEIRO, Lúcio Ronaldo Pereira. op. cit.. 
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 Partindo deste raciocínio, visualiza-se a situação de um sócio que pratica um 

crime ambiental, em benefício da empresa, contrário à decisão dos outros sócios.  

Segundo este entendimento, ocorrerá que, além destes também serem punidos 

monetariamente, estarão impossibilitados de exercer o direito de regresso contra o 

primeiro. 

 

 Ainda aludem que a lei pode causar um “bis in idem”, com base no previsto no 

parágrafo único do art. 3º da Lei 9.605/98, ou seja, “a responsabilidade das pessoas 

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

mesmo fato”. A empresa que, na pessoa legitimada para tal ato, comete um crime 

doloso ou culposo contra o meio ambiente, de acordo com o a lei acima mencionada 

será, em si, condenada pela responsabilidade penal objetiva. Pelo mesmo fato, a 

pessoa responsável pelo ato, culpada, sofrerá também condenação, 

individualmente, ou seja, acabará pagando duas vezes pelo mesmo delito, como 

legitimado da pessoa jurídica, em função da pena a ela aplicada (pelos reflexos 

imediatos aos sócios) e como pessoa física. 

  

 Entende-se o direito penal universal consagrar o princípio da personalidade 

das penas. Por isso, quem efetivamente cumprirá as penas impostas às pessoas 

jurídicas serão seus sócios, com o que estará afrontando este princípio.  Nos termos 

de Carlos Ernani Constantino “devido à natureza aflitiva da pena e o fato de pessoa 

jurídica, criação abstrata do Direito, não ter psiquismo próprio, não é ela, mas, sim, 

as pessoas de seus sócios que sentem a aflição e os ônus da sanção penal; assim, 

o caráter aflitivo e o cumprimento do que ficar estabelecido na reprimenda passará, 

inegavelmente, às pessoas físicas formadoras da sociedade, sejam elas culpadas ou 

inocentes quanto ao crime ambiental relacionado à empresa; nesta linha de 

raciocínio, todos os sócios acabam arcando com a pena aplicada à pessoa 

jurídica”.42 A condenação de uma pessoa jurídica poderia atingir pessoas inocentes 

como os sócios minoritários (que votaram contra a decisão), os acionistas que não 

                                                 
42  KIST, Dario José; SILVA, Maurício Fernandes da. Responsabilidade penal da pessoa jurídica na 
Lei nº 9.605/98. Jus Navigandi, Teresina, a. 7, n. 66, jun. 2003. Disponível em: 
<http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=4168>. Acesso em: 27 jan. 2005 



 61 

tiveram participação na ação delituosa, enfim, pessoas físicas que indiretamente 

seriam atingidas pela sentença condenatória. 

 

 Outro caso debatido por estes doutrinadores é o da alteração contratual de 

uma pessoa jurídica que esteja sendo processada criminalmente, parecendo pouco 

razoável a punição do novo proprietário. O mesmo raciocínio pode ser aplicado nos 

casos de fusão ou cisão societária, em que haverá problemas insuperáveis para a 

definição acerca de quem deve sofrer as sanções penais. 

 

 Outra questão considerada é a incapacidade de arrependimento ou 

reeducação. Desta forma, os fins da pena não poderiam ser atingidos pela aplicação 

de uma sanção deste tipo. 

 

 Há manifestações sobre a inconstitucionalidade do supracitado artigo 3º da 

Lei de Crimes Ambientais, em que, positivamente, quebra-se o axioma societas 

delinquere non potest. Conforme argumenta Luiz Régis Prado “(...) em rigor, diante 

da configuração do ordenamento jurídico brasileiro – em especial do subsistema 

penal – e dos princípios constitucionais penais (v.g. princípios da personalidade das 

penas, da culpabilidade, da intervenção mínima) que regem e que são reafirmados 

pela vigência daquele, fica extremamente difícil não admitir a inconstitucionalidade 

desse artigo, exemplo claro de responsabilidade objetiva”.43 

 

 Por fim, estabelecem que no âmbito da culpabilidade (imputabilidade, 

potencial consciência de ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), tal qual 

concebida atualmente, não pode haver responsabilidade sem culpa, sendo esta um 

particular juízo de censura que vai ao encontro de uma inteligência e de uma 

vontade próprias. Baseiam no fato que a conduta está sempre vinculada a um 

comportamento humano e a culpabilidade a uma reprovação ético-moral que estaria 

excluída no caso das pessoas jurídicas, as quais não poderiam ser as destinatárias 

de penais criminais com finalidades preventiva e/ou retributiva.  

 

                                                 
43 PRADO, Luiz Regis. op. cit.. 



 62 

 Partem do princípio que a pessoa jurídica não possui existência corpórea 

própria, nem atividade psicológica genuinamente sua, erigindo como incontestável o 

argumento de que ela não tem capacidade de se autodeterminar, nem de praticar, 

por si mesma, ações ou omissões conscientes ou, mesmo oriundas de uma parcela 

remota de consciência, pois esta é um atributo exclusivo da pessoa humana; 

destarte, não pode a pessoa coletiva ser considerada autora, co-autora ou partícipe 

consciente e um fato criminoso. 

 

 Os opositores também discutem a criminalização das pessoas jurídicas tendo-

se como finalidade a proteção ao meio ambiente. Para tanto, alegam ser tal 

criminalização incompatível com o direito penal mínimo, ferindo o princípio da 

intervenção penal mínima. 

6.8. ARGUMENTOS FAVORÁVEIS 
 
 

 A responsabilização penal da empresa se deve à evolução histórica do 

Direito, sendo que os conceitos penais tradicionais, baseados na culpabilidade, são 

teorias conservadoras, as quais se contrapõem à criatividade e à proteção efetiva da 

qualidade de vida do planeta. A necessidade de se reconhecer a responsabilização 

penal da pessoa jurídica que comete crimes ambientais diz com a necessidade de 

avanço do direito, e , também, com a necessidade de recursos de sobrevivência da 

humanidade. A própria Constituição Federal, no caput do artigo 225, expressamente, 

classifica o Meio Ambiente como bem de uso comum do povo. Nesse sentido, suas 

demais disposições devem ser vistas de forma que se conduza sempre para a 

interpretação à tutela de bem jurídico para o qual foi dada tamanha importância. 

Cabe ressaltar que a expressão “bem de uso comum do povo” conferiu ao meio 

ambiente a natureza de direito público subjetivo, ou seja, “exigível e exercitável em 

face do próprio Estado, que tem, também, a missão de protegê-lo.” 

 

 As leis de proteção ambiental visam, acima de tudo, a recuperação ou, na 

impossibilidade disso, reparação do dano. Reparar o dano não é só o efeito da 

própria condenação, mas, também, atenuante, segundo normas de direito penal 

geral. A função preventiva também se faz presente, tal como na legislação de 
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proteção ao consumidor: pune-se o responsável pelo dano para que este jamais 

volte a incidir na prática de condutas de caráter delituoso. 

 

 Existem razões para a responsabilidade recair não somente na pessoa física 

(pulverização em ações, dispositivos legais, urgência na tutela penal ambiental, 

dentre outras), há uma finalidade para tal (reparação do dano, preservação do bem 

de uso comum ao povo, direito à vida, prevenção, etc.), tudo em prol do meio 

ambiente, mas, por outro lado, a partir do momento em que um fato encontra-se na 

esfera criminal, tendo em vista as conseqüências do processo crime, o autor, por 

sua vez, tem mais possibilidades de defesa. Isso significa que a responsabilização 

penal da pessoa jurídica não é sinônimo de sua condenação, mas, pelo contrário, 

direito a ampla defesa e ao contraditório.44 

 

 As decisões tomadas por uma pessoa jurídica não refletem a vontade de 

somente uma pessoa física, mas de determinado grupo, vontade essa que não 

necessariamente se confunde com o desejo individual de seus integrantes. Essa 

divergência de opiniões que, ao convergirem, forma uma vontade diversa e que 

resulta na ação da pessoa jurídica. Se tal ação é punível, quem deve responder é a 

pessoas jurídica, que emitiu a vontade. Agindo de forma contrária, corre-se o risco 

de punir somente o agente imediato, enquanto a empresa, a maior beneficiária do 

delito, não sofre nenhuma conseqüência legal, embora tivesse agido em seu próprio 

interesse e na esfera de suas atividades. 

 

 Outro aspecto importante, conforme expressa disposição da Lei de Crimes 

Ambientais, é o fato de que, se a pessoa jurídica teve benefício, ou o visou, através 

do delito, maiores são as razões para a sua punibilidade e responsabilização penal. 

 

 A doutrina defensora da responsabilização criminal dos entes coletivos 

estabelece quatro principais argumentos da doutrina contrária e os rebate. Os quatro 

principais são: que não há responsabilidade sem culpa, ou seja, a pessoa jurídica, 

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

                                                 
44 SANSON, Ana Cristina Monteiro. Op. Cit. 
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um crime, necessitando sempre recorrer a seus órgãos integrados por pessoas 

físicas, estas sim com consciência e vontade de infringir a lei; transposição do 

princípio de personalidade das penas, consagrado pelo direito penal democrático, 

em que a condenação da pessoa jurídica poderia atingir indiretamente pessoas 

físicas; as penas privativas de liberdade são inaplicáveis à esses entes; 

impossibilidade de uma pessoa jurídica se arrepender. 

 

6.8.1. PRINCÍPIO DA PERSONALIDADE DAS PENAS 
 

 

 O princípio da pessoalidade ou também chamado de personalidade da pena 

está contido na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XLV: “nenhuma pena 

passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a 

decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos 

sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido”. 

 

A pena causa um mal ao transgressor. É a reação estatal à violação do 

ordenamento jurídico, e porque imposta na sentença penal condenatória, deve ser 

dirigida diretamente ao violador do preceito penal, acarretando a perda de bem ou 

bens jurídicos deste. É assim que deve ser compreendido o princípio da 

pessoalidade da pena. 

 

 Quando se fala da pessoa jurídica e das conseqüências de suas condutas, 

imagina-se um ente autônomo, absolutamente dissociado dos indivíduos, dos seres 

humanos que compõe essa organização coletiva que é a empresa. Todavia, a 

pessoa jurídica é formada por seres humanos. As pessoas físicas são a única 

possibilidade de comunicação da pessoa jurídica com o mundo. 

 

 Na legislação brasileira há três formas distintas de punição. A Parte Geral do 

Código Penal prevê penas privativas de liberdade, restritivas de direito e multa. 

Nenhuma delas deixa de, ao menos indiretamente atingir terceiros. Quando há uma 

privação de um chefe de família, sua mulher e filhos se vêem privados daquele que 
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mais contribui no sustento do lar, ensejando um reconhecimento cabal que a pena 

de recolhimento ao cárcere atinge não só o recluso, mas também, indiretamente 

seus dependentes. Idêntico inconveniente ocorreria se a pena fosse de interdição de 

direitos ou de multa. As penas pecuniárias recaem sobre o patrimônio do casal, 

mesmo que somente o marido tenha sido condenado45.   

 

 Os críticos da adoção da responsabilidade penal da pessoa jurídica afirmam 

que esta deve ter natureza civil ou administrativa. Giulio Battaglini, citado por Sérgio 

Salomão Shecaira, afirma que as penas pecuniárias administrativas (ditas às vezes 

impropriamente de sanções civis) são perfeitamente aplicáveis à pessoa jurídica. 

Esta pode ser chamada como civilmente responsável, subsidiariamente, pelo 

pagamento de multas infligidas aos representantes, administradores e 

dependentes.46 

 

 Entretanto, eles também afirmam que as penas às empresas ferem o princípio 

da personalidade. Mas o fato é que, dependendo da multa civil ou administrativa, no 

plano puramente do valor pecuniário, ela atingiria os sócios minoritários ou mesmo 

aqueles que não participaram da decisão, tanto quanto a pena resultante de 

processo penal aplicada à empresa. Esses autores ignoram que, da mesma forma, 

atingir-se-á o patrimônio daquele que não contribuiu para a tomada da decisão 

ilícita. 

 

 José Henrique Pierangeli aduz que o argumento fundado no princípio da 

personalidade da pena não procede, pois a pena é aplicada de acordo com a 

observância dos critérios estipulados no artigo 6º da Lei de Crimes Ambientais. O 

inciso I desse artigo vem envolto pelo manto do princípio da proporcionalidade, 

segundo o qual as ações do Estado devem ser equilibradas, ou seja, é 

desnecessário agir em demasia e inútil agir de modo insuficiente para atingir seus 

                                                 
45  SHECAIRA, Sérgio Salomão. op. cit 
46 BATTAGLINI, Giulio, apud SHECAIRA, Sérgio Salomão. op. cit. p. 105. 
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objetivos. Sacrificar um valor, dando primazia a outro, igualmente legítimo, constitui 

violação ao princípio da proporcionalidade.47 

 

 No caso da pessoa jurídica, a penalidade que lhe possa ser aplicada atingirá 

apenas indiretamente os sócios ou quotistas que, eventualmente, tenham se oposto 

à realização da atividade delitiva. A pena aplicada à empresa, nesse sentido, acaba 

por afetar de algum modo todos os indivíduos que com ela se relacionam, seja na 

qualidade de consumidores, fornecedores ou empregados. Mas, a pena que possa 

ser aplicada à pessoa moral decorre de sua atividade lesiva ao bem jurídico que lhe 

é diretamente dirigida. 

 

 Segundo Walter Claudius Rothenburg, em sua tese apresentada no 12º 

Congresso Nacional do Ministério Público “se a pessoa jurídica é constituída por 

indivíduos, não há como, seja no âmbito criminal, seja em qualquer outro, atingi-la 

sem atingir seus elementos. É preciso atingir os indivíduos que participam da pessoa 

jurídica, como única forma de atingir a própria pessoa jurídica, desde que esses 

indivíduos sejam atingidos em sua qualidade de membros da empresa”.48 

 

 Tanto quando houver a imposição de uma sanção penal à pessoa natural, ou 

quando a pena recair sobre a pessoa jurídica, terceiros estranhos ao fato que deu 

causa à reação estatal poderão sentir os efeitos indiretos ou reflexos da pena, mas 

nem por isso haverá afronta ao princípio da pessoalidade da pena. A Constituição 

Federal veda que terceiro estranho ao fato criminoso possa ser atingido diretamente 

pela pena, e isso não ocorre quando aplicada uma das espécies de pena previstas 

no Código Penal para as pessoas físicas, nem tampouco nos casos de imposição de 

uma das penas previstas na Lei n. 9.605/98 para os entes coletivos. 

 

 Ressalta-se que existe um conflito de interesses entre trabalhadores de uma 

empresa e os que impõem a ela sanção penal. Uma pessoa jurídica desempenha 

                                                 
47 PIERANGELI, José Henrique. Penas atribuídas às pessoas jurídicas pela lei ambiental. Jus 
Navigandi, Teresina, a.4, n.39, fev. 2000. Disponível em: 
 http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=1688.. 
48 ROTHENBURG, Walter Claudius. A responsabilidade penal da pessoa jurídica na nova lei de 
infrações ambientais. Tese apresentada no 12º Congresso do Ministério Público. Fortaleza, 1998. 
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papel primordial no que tange à economia da comunidade na qual se encontra 

inserida. Sua influência, em termos econômicos, atinge diretamente seus 

empregados, fornecedores e consumidores diretos e, indiretamente, todos os 

demais componentes da teia de relações comerciais formada a seu redor. Uma vez 

que a pessoa jurídica é sujeito ativo do crime, será ela o sujeito passivo da sanção. 

 

 Os indivíduos fazem parte da pessoa jurídica e devem ser considerados 

enquanto membros desta, e não enquanto sujeitos privados em si mesmo. Quando a 

empresa vai bem, o lucro é repartido entre os associados. Quando há crime, as 

conseqüências devem ser sentidas pelos mesmos. 

 

6.8.2. INAPLICABILIDADE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 
 

 

 Uma das principais tarefas atribuídas ao Direito Penal, dentro do Estado 

Democrático de Direito, é a de efetivar uma constante revisão da função punitiva. 

Para que o sistema penal não sofra distorções autoritárias, que possam ferir a 

dignidade da pessoa humana, deve-se ter em conta a desnecessidade da pena 

privativa de liberdade. 

 

 No plano do direito ecológico, a pena privativa de liberdade é, na maioria das 

vezes, desnecessária e descabida. Claro que não se pode cogitar essa modalidade 

de pena para as pessoas jurídicas, pois são exclusivas para seres humanos. 

Ademais, mesmo para esses elas têm tido uma longa experiência de fracassos. O 

Direito Penal não depende da pena privativa de liberdade para sobreviver. 

 

 Lembrando que a pena prisional tem recomendação de ser aplicada somente 

em ultima ratio, nota-se que o rol das penas pecuniárias e outras reações penais 

adequadas, como a dissolução, a perda dos bens e proveitos ilicitamente obtidos, o 

fechamento da empresa, a publicação de sentenças às expensas da condenada, 

têm servido de amplo instrumento penal de repressão às pessoas jurídicas. 
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 No caso dos crimes ambientais, poucas vezes a pena de prisão é cumprida 

pelas pessoas naturais que os praticam, visto que, de acordo com os artigos 7º e 16 

da Lei 9.605/98, as penas privativas de liberdade podem ser substituídas por penas 

restritivas de direitos quando forem aplicadas a crimes culposos, com duração 

inferior a 4 (quatro) anos e, de modo geral, em se tratando de pena privativa de 

liberdade não superior a 3 (três) anos, pode esta ser condicionalmente suspensa. 

Dessa forma, tendo em vista que poucos crimes ambientais praticados por pessoas 

naturais são sujeitos a pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, é 

razoável admitir que essa modalidade de pena é raramente aplicada, o que não 

suprime o caráter de sanção criminal das penas restritivas de direito que podem 

substituí-las. Portanto, não se pode afirmar que não há sanção aplicável às pessoas 

jurídicas como se a única sanção penal prevista no ordenamento jurídico fosse a 

pena privativa de liberdade, ignorando todos os dispositivos da Lei de Crimes 

Ambientais que fixam penas específicas para as empresas. 

 

 O sistema de responsabilização individual se enquadra nos conceitos 

tradicionais do direito penal e que a adoção da responsabilização penal da pessoa 

jurídica exigiria a utilização de leis específicas. A própria Lei dos Crimes Ambientais 

prevê as sanções aplicáveis à pessoa jurídica, portanto tal questão não constitui um 

problema. 

 

 A Lei de Crimes Ambientais prevê, em capítulo especial, as penas 

especificamente aplicáveis às pessoas jurídicas. São elas: multa, suspensão parcial 

ou total das atividades, interdição temporária, proibição de contratar com o poder 

público, prestação de serviços à comunidade e liquidação forçada.  

 

6.8.3. INCAPACIDADE DE ARREPENDIMENTO DA PESSOA JURÍDICA 
 
 
 
 Um dos principais objetivos atribuídos modernamente à pena é exatamente o 

de reprovar a conduta em conflito, a fim de validar o conceito de bem jurídico para a 

maioria do grupo social. Disso ocorre que a imposição de pena deve ter como 
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objetivo precípuo sua relevância pública e não objetivos morais. Pensar em impor 

objetivos morais a uma empresa, mais do que um contra-senso, é tentar reavivar 

algo que, mesmo relativamente às pessoas físicas, já não deve ser aplicado.49 

 

 O indivíduo que pratica ações puníveis no exercício das funções que tem 

dentro da empresa, o faz, na pior das hipóteses com o consentimento tácito dos 

outros sócios ou a mando de seus dirigentes. Quando pratica o crime, ele se despe 

de suas condições pessoais, agindo no interesse exclusivo da empresa. 

 

 Segundo entendimento de Galvão da Rocha, a capacidade de arrepender-se, 

propriamente dita, a pessoa jurídica não tem, porém, a sanção penal desestimula a 

prática de ilícitos à medida que estas marcas negativas podem ter influência nos 

negócios e interesses da pessoa jurídica. A capacidade de arrependimento, dada a 

natureza do ente coletivo, não existe, mas existem seus efeitos, o que realmente 

importa.50 Sendo assim, as sanções penais podem “reeducar” a pessoa jurídica no 

sentido de fazer com que, do momento da aplicação da pena em diante, ela passe a 

desenvolver suas atividades sem mais lesar o meio ambiente. 

 

 A sanção aplicada exerce, também, a função preventiva, pois à medida que 

traz, ou pode trazer prejuízos à própria empresa, faz a prevenção específica e, à 

proporção que as pessoas jurídicas tomam conhecimento da possibilidade de 

sofrerem sanções penais (como sofreu determinada empresa), a sanção penal gerou 

efeito de prevenção geral. Tais sentimentos incidem diretamente na pessoa natural 

responsável pela atividade que culminou no ilícito imputado à empresa, à medida 

que determinará o rumo desta, a maneira pela qual serão desenvolvidas suas 

atividades. 

 

 O exercício da função de ressocialização também é possível. Acontece a 

ressocialização simplesmente quando a pessoa jurídica, após cumprir a pena a ela 

atribuída, encontra-se reintegrada à sociedade sem causar danos às pessoas e ao 

                                                 
49 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Op. Cit., p. 107. 
50 ROCHA, Fernando A. N. Galvão da. Op. Cit. 
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meio ambiente. A adaptação às normas de proteção ao ecossistema não deixa de 

ser reeducação da pessoa jurídica.51 

  

 Segundo Rômulo Resende Reis, no plano psicológico, é realmente impossível 

a pessoa jurídica se intimidar ou se arrepender. No entanto, deve-se levar em conta 

que quem gere as pessoas jurídicas são pessoas, seres humanos como qualquer 

outro, estes sim, passíveis de se arrependerem e se intimidarem com a aplicação da 

pena. De certa forma, a intimidação da lei é sentida na pessoa jurídica, pela 

influência que exerce sobre seus dirigentes, seres humanos como quaisquer 

outros.52 

 

 Ainda seguindo semelhante linha de raciocínio, parte da doutrina alude que se 

as manifestações das pessoas jurídicas resultam sempre da intervenção individual, o 

caráter preventivo da pena deve se dirigir às pessoas físicas, que se utilizam do ente 

moral para realizar a atividade lesiva. A punição da pessoa jurídica atende 

perfeitamente ao escopo preventivo, seja em seu aspecto geral, de intimidar os 

demais membros da comunidade, ou em seu aspecto especial, de oferecer contra-

estímulo às pessoas que se serviram do ente moral. 

 

 Deve-se notar que a preocupação fundamental do direito penal não é a 

reforma ou a melhora dos indivíduos, mas a defesa/afirmação dos bens e interesses 

maiores da sociedade. Se a responsabilidade penal da pessoa jurídica for 

instrumento útil a tal desiderato, a opção política se justifica plenamente. 

 

6.8.4. CULPABILIDADE 
 

 
 Tratando-se da culpabilidade, a maior parte da doutrina favorável entende ser 

necessário construir outro princípio político-criminal que ponha limites à intervenção 

estatal e proteja o ente moral dos excessos por ventura praticados pelo Poder 
                                                 
51 SANSON, Ana Cristina Monteiro. Op. Cit. 
52 REIS, Rômulo Resende. A responsabilidade penal das pessoas jurídicas e a lei dos crimes 
ambientais. Âmbito Jurídico, n. 1, agosto de 2000. Disponível em: http://www.ambito-
juridico.com.br/aj/dp0008.htm. 
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Público, pois tal princípio foi cunhado para proteger a pessoa física. Nesta linha de 

raciocínio Galvão da Rocha diz que “o que fica evidente é que se tornou necessário 

construir outro princípio limitador da intervenção punitiva que se adapte à realidade 

da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Entendendo-se necessário e 

conveniente reconhecer na pessoa jurídica a qualidade de autora do crime para, 

conseqüentemente, submete-la à teoria do delito e reprová-la, o conceito de 

culpabilidade deve ser reformulado”.53 

 

 O conceito tradicional de culpabilidade não comporta a pessoa jurídica. Só a 

pessoa humana tem capacidade genérica de entender e querer. A potencial 

consciência da ilicitude, elemento da culpabilidade, é atributo exclusivo do homem, 

da pessoa física. 

 

 Entretanto, não se pode ficar adstrito às regras do Direito Penal tradicional, 

impondo-se um redimensionamento, à vista da peculiaridade da pessoa jurídica 

como sujeito ativo do delito. 

 

 No tocante à capacidade de ação, a empresa é capaz de conduta tanto no 

campo cível quanto no penal. Pode-se contratar, e o pode fazer fraudulentamente. 

Assim, pode realizar conduta que é base sobre a qual incide o conceito de fato 

punível em matéria criminal. 

 

 Dentro da doutrina defensora da responsabilidade penal da pessoa jurídica, 

em razão da complexidade da questão da culpabilidade, formaram-se diversas 

correntes, sendo as principais a teoria da Responsabilidade Social, teoria da 

Responsabilidade Indireta e a teoria Organiscista. 

 

6.8.4.1. RESPONSABILIDADE SOCIAL 
 
 
 Baseada no fato da responsabilidade penal das pessoas jurídicas não poder 

ser definida a partir do conceito tradicional de culpabilidade, esse segmento da 
                                                 
53 ROCHA, Fernando A. N. Galvão da. Op. Cit. p. 145. 
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doutrina, defendido por Edis Milaré e outros, tem vinculado a responsabilidade penal 

da empresa à responsabilidade social. 

 

 A pessoa natural é distinta da pessoa jurídica. Assim, devem receber 

tratamento diferenciado. Não se pode buscar na pessoa jurídica o que ela não pode 

ter, qual seja, a consciência de ilicitude, porém, pode-se encontrar uma conduta e 

chegar a um juízo de reprovação social e criminal sobre a ação da empresa.54 

 

 O juízo realizado na responsabilidade social cumpre uma função própria: é 

um mecanismo de controle normativo social, que se exerce através da coação 

estatal, ao mesmo tempo que se resolve conflitos produzidos pela atividade de 

certas estruturas que entram em contradição com bens jurídicos fundamentais da 

comunidade. A punição atua como instrumento para corrigir a disfuncionalidade do 

sistema.55 

 

 Dessa maneira, como a finalidade da pena não é idêntica à modificação da 

vontade, mas à exemplaridade e retribuição, basta o juízo de reprovabilidade, que é 

sempre externo, sem a consciência de ilicitude, para que haja culpabilidade e 

imposição de pena. 

 

 A responsabilidade social é uma categoria complexa, cujos elementos são a 

capacidade de atribuição e a exigibilidade de conduta diversa. Analisaremos cada 

um desses elementos. 

 

 O requisito da capacidade de atribuição consiste na análise da imputabilidade 

da pessoa jurídica, se o fato deve ser atribuído a ela, pois há a possibilidade de um 

mesmo sujeito atuar a título pessoal ou representando o ente coletivo. Para 

identificar se a ação é institucional, leva-se em conta o interesse econômico, ou seja, 

o benefício adquirido pela empresa devido ao ato ilícito, sendo a teoria que mais se 

ajusta ao caput do artigo 3º da Lei de Crimes Ambientais. 

                                                 
54 LECEY, Elácio. Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica: Efetividade na realidade brasileira. 
Anais do 6º Congresso Internacional de Direito Ambiental, São Paulo, 2002. p. 126. 
55 MILARÉ, Edis; COSTA JÚNIOR, Paulo Ricardo da. Direito Penal Ambiental: comentários à Lei 
9605/98. Campinas: Millenium, 2002. p. 22. 
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 O outro elemento que compõe essa teoria consiste na exigibilidade de 

conduta diversa, ou seja, o ente coletivo não pode alegar em sua defesa que 

desconhecia normas cujo conhecimento, dado o grau técnico da pessoa jurídica é 

presumido. Por essa razão, sustenta-se que somente o erro inevitável sobre 

elemento descritivo do tipo ou sobre causa de justificação afasta a exigibilidade de 

conduta conforme o dever. 

 

 Ressalta-se que essa teoria difere da responsabilidade objetiva, pois permite 

eximentes, tais como erro do tipo e causas de justificação e posto que a prova do 

fato e da autoria não significa, obrigatoriamente, a condenação. 

 

 Em suma, o juízo de reprovação social acaba sendo representado pelo 

desvalor da conduta volitiva ou falta do cuidado objetivo necessário, devendo ser 

visto e analisado como a conduta da pessoa jurídica tendente à consecução de seus 

objetivos sociais. Há de analisar o comportamento típico e o benefício natural que a 

conduta traz a ela, centrando no juízo de reprovação social, a culpabilidade da 

empresa. 

  

6.8.4.2. RESPONSABILIDADE INDIRETA 
 

 
 Quando se pensa em responsabilidade penal da pessoa jurídica não se pode 

falar em autoria, ainda que mediata da pessoa moral. Não sendo possível utilizar a 

teoria do delito para identificar conduta punível por parte desta, a responsabilidade 

pelo fato praticado pela pessoa física que age em seu nome e benefícios deve 

apresentar outra fundamentação. 

 

A solução da irresponsabilidade da pessoa jurídica não pode ser aceita sem 

constrangimentos, porém, devido aos atuais acontecimentos, para os adeptos dessa 

teoria, só restou conceber uma responsabilidade indireta, pela atuação dos 

representantes da pessoa jurídica, presumindo-se a culpa desta. Neste sentido, a 

responsabilidade da empresa há de ser sempre indireta, ou seja por fato por outrem.  
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 Se a pessoa jurídica desenvolve suas atividades por intermédio de pessoas 

físicas, seu patrimônio deve suportar os riscos decorrentes da intervenção das 

mesmas. 

 

 De acordo com as disposições incriminadoras da Lei de Crimes Ambientais, 

apenas a pessoa física pode satisfazer as exigências típicas, sendo, portanto, a 

responsabilidade da empresa sempre indireta, decorrente da conduta da pessoa 

física que atuar em seu nome e benefício. 

 

 Quem executa a conduta material que viola a norma jurídica é o indivíduo 

considerado instrumento, mas como esse não possui culpabilidade, e serve aos 

propósitos do autor mediato, a responsabilidade somente recai sobre o autor 

indireto. A construção teórica, já antiga, reserva a denominação de autor àquele que 

domina o fato por meio do domínio da vontade e conduta do instrumento. A 

responsabilidade pesa sobre quem recebe a denominação de autor, mas quem 

executa materialmente o crime é outro (o instrumento). 

 

 Este tipo de responsabilidade indireta, subseqüente, por ricochete ou por 

empréstimo, é ostensivamente avalizada pela doutrina francesa. 

 

6.8.4.3. RESPONSABILIDADE ORGANICISTA 
 

 
 O sistema penal brasileiro tradicional trabalha com a noção de culpabilidade. 

No entanto, a culpa não é algo que seja cientificamente demonstrável e determinável 

por juízos de experiência. É uma base filosófica do Direito Penal, de que se parte 

para legitimar o direito de punir comportamentos que põem em perigo ou atingem 

bens juridicamente relevantes. 

 

 Sérgio Salomão Shecaira, adepto desta teoria, questiona como se justifica, no 

que concerne à própria essência da reprovação, que se possa punir 

administrativamente ou mesmo civilmente uma pessoa jurídica por um ato ilícito civil 
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ou administrativo? A reprovação no campo civil, fundamentada na mesma culpa, não 

limitaria a possibilidade de defesa da própria empresa, que não teria os instrumentos 

normalmente assegurados pelas normas processuais para exercício de seus 

direitos? 56 

 

 Segundo Afonso Arinos, citado por Shecaira em sua obra “os sentimentos dos 

homens se dissolvem no total do sentimento do grupo, o qual, necessariamente, é 

diferente dos elementos particulares que o compõem. É um sentimento novo que se 

forma, peculiar a uma entidade abstrata, e que, muitas vezes, está em franca 

hostilidade com o sentimento pessoal de uma das células componentes”.57 

 

 Tal pensamento leva os adeptos a essa teoria concluir que há uma vontade 

no ente coletivo, porém não no sentido próprio como se atribui ao ser humano, 

resultante da própria existência natural, mas sim no plano sociológico, eis que a 

existência da empresa decorre de sua formação surgida no seio da sociedade que o 

legitima. 

 

 Por fim, os defensores dessa teoria concluem na confirmação da realidade da 

atividade conferida às pessoas jurídicas, no sentido que podem ter decisões reais 

que eventualmente possam divergir das opiniões pessoais de alguns dos membros 

da empresa. Afirmam que a vontade do ente coletivo, executada por seres 

individuais, é uma realidade e não uma ficção.58 

  

6.9. DO NÃO CABIMENTO DA RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA 
 
 
 A idéia da responsabilização objetiva criminal não é admitida. É preciso contar 

com uma efetiva participação subjetiva para atribuir uma responsabilidade tão grave 

quanto a penal. 

 

                                                 
56 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Op. Cit., p.109. 
57 FRANCO, Afonso Arinos. apud  SHECAIRA, Sérgio Salomão. op. cit,.p. 110. 
58 SHECAIRA, Sèrgio Salomão, op. cit., p.112. 
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Admitir a responsabilidade objetiva seria um retrocesso no nosso 

ordenamento jurídico, notadamente no campo dos Direitos Humanos. Sustentar que 

o agente causador de um dano ambiental deva responder criminalmente por um ato 

que não praticou por culpa ou dolo significa adotar valores incompatíveis com direito 

penal contemporâneo. Poderíamos imaginar as conseqüências funestas que 

adviriam para a nossa democracia caso fosse determinada a privação da liberdade 

de alguém em decorrência da mera configuração do nexo causal entre o dano e o 

ato praticado, sem perquirir o dolo ou a culpa do agente. Seria uma afronta à 

dignidade humana. 

 

 A lei 9.605/98, de forma alguma prevê a hipótese de responsabilidade penal 

objetiva, vez que, mesmo enfocando-se a culpabilidade sob a ótica da 

responsabilidade social e tendo em conta o benefício do ente coletivo, admite-se 

eximentes, que devem ser analisadas em cada caso concreto, com as circunstâncias 

que o envolvem, mas evidentemente utilizando critérios condizentes à natureza da 

pessoa jurídica, não podendo, por exemplo, apurar o dolo como vontade livre e 

consciente de praticar a conduta criminosa, pois esse raciocínio puro se aplica 

somente às pessoas físicas, sendo necessário buscar nova forma de conceituação 

mais específica à natureza do ente coletivo. 

 

6.10. PRESSUPOSTOS 
 
  

 O artigo 3º da Lei de Crimes Ambientais deixa claro que a responsabilidade 

da pessoa jurídica está condicionada a satisfação de certos requisitos. 

 

 Os pressupostos legais são as infrações terem sido cometidas por seu 

representante legal ou contratual, ou por seu órgão colegiado, e no interesse ou 

benefício da entidade. 

 

 Quanto ao primeiro requisito, o representante legal normalmente é indicado 

nos estatutos da empresa ou associação, sendo aquele que exerce função em 

virtude da lei. O representante contratual poderá ser o diretor, o administrador, o 
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gerente, o preposto ou o mandatário da pessoa jurídica, normalmente indicado no 

contrato social. A referência da lei a órgão colegiado está se referindo às sociedades 

anônimas, que através de seu conselho de administração tem as orientações gerais 

da companhia. 

 

 Não se pode permitir que a pessoa jurídica seja responsável por resultado 

lesivo que não foi determinado em sua esfera de decisão. Os atos praticados 

exclusivamente no interesse da pessoa física, repercutem efeitos apenas na órbita 

da responsabilidade desta. Assim, é necessário comprovar que a violação ao meio 

ambiente visava atender aos interesses da pessoa jurídica ou lhe trazer algum 

benefício. 

 

6.11. EMPRESAS PÚBLICAS 
 

 
 Na doutrina há divergência sobre a abrangência da responsabilização da 

pessoa jurídica em relação às empresas públicas, em razão do Estado não ter 

objetivo de se satisfazer com danos causados ao meio ambiente. 

 

 A corrente contrária, formada por Edis Milaré, Galvão da Rocha e outros, 

explica que as pessoas jurídicas de direito público interno são a União, os Estados, 

o Distrito Federal, os Municípios, as autarquias e as fundações de direito público. 

 

 Para Galvão da Rocha, “o Estado possui o monopólio do direito de punir e 

não seria adequado pensar que o Estado possa punir-se a si mesmo. Por outro lado, 

as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações instituídas 

pelo Poder Público, denominadas “paraestatais”, não se confundem com o Estado e 

podem ser criminalmente responsabilizadas. A própria denominação parestatal deixa 

claro que tais entidades não se confundem com o Estado, coexistindo paralelamente 

com o mesmo”.59 

  

                                                 
59 ROCHA, Fernando A. N. Galvão da. Op. Cit.,p. 179. 
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 Em defesa a tal imputação Paulo Affonso Leme Machado explica que as leis 

que instituíram e disciplinaram a responsabilidade penal da pessoa jurídica não 

colocaram qualquer obstáculo para responsabilizar-se criminalmente as pessoas de 

direito público, não havendo diferenciação dessa natureza na lei. Tal possibilidade 

não enfraquece as pessoas jurídicas de direito público, mas pelo contrário, serve 

para auxiliá-las no cumprimento de suas finalidades.60 

 

 Aduzem que as únicas penas previstas para as pessoas jurídicas que não 

caberiam ao Estado seriam a multa, as restritivas de direitos e a liquidação forçada. 

A aplicação de multa não teria caráter penal, mas de remanejamento de créditos 

orçamentários. Já a pena de interdição temporária, por exemplo, seria uma punição, 

na verdade, para os usuários do serviço público e a proibição de contatar com o 

Poder Público seria inviável. 

    

6.12. CONCURSO DE PESSOAS 
 

 

“Art. 3º -  As pessoas jurídicas serão responsabilizadas 

administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta 

Lei, nos casos que a infração seja cometida por decisão de seu 

representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, 

no interesse ou benefício de sua entidade”. 

 

Parágrafo único.  A responsabilidade das pessoas jurídicas 

não exclui a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou 

partícipe do mesmo fato.“ 

 
 No parágrafo único do artigo 3º da Lei 9.605/98, de forma pioneira no direito 

brasileiro, consigna-se expressamente que a responsabilidade das pessoas jurídicas 

não exclui a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato, 

consagrando o sistema de “dupla imputação”, através do qual a responsabilidade 

                                                 
60 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 11.ed. São Paulo: Malheiros 2003. p. 
668 
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penal do órgão ou representante legal não exclui a responsabilidade penal da 

pessoa jurídica e deixando em aberto a plena admissibilidade de concurso entre 

pessoa física e jurídica, enquanto órgão ou representante legal desta e terceiras 

pessoas. Nosso legislador deixou clara a intenção da persecução penal atingir a 

todos os entes, quer individuais ou coletivos, envolvidos no delito ecológico. 

 

 O dispositivo veio a confirmar a potencial gravidade do dano cometido pelas 

pessoas jurídicas, que atuam muitas vezes com o espírito de acobertar os agentes 

que se escondem sob a estrutura complexa das empresas modernas. Sob esse 

manto são praticadas pelas grandes corporações as mais graves e perigosas 

violações ao meio ambiente. 

 

 Nas palavras de Elácio Lecey “se a pessoa natural fosse a única a ser 

criminalizada, na restrita sistemática tradicional, na maioria das vezes o verdadeiro 

responsável não seria identificado, a imputação atingiria o “peixe miúdo” ou o 

“homem de palha”, o que não realizaria justiça no caso concreto. De outro lado, se a 

pessoa jurídica fosse a única responsabilizada, resultaria fácil a evasão das pessoas 

naturais concorrentes à infração penal, já que são as pessoas naturais que criam o 

ente coletivo. Daí, usariam a pessoa jurídica para encobrir suas ações e criaram 

outra pessoa para prosseguir na ação criminosa.”61 

 

 A infração individual há de ser praticada no interesse da pessoa coletiva e 

não pode situar-se fora da esfera da atividade da empresa. Além disso, a infração 

executada pela pessoa física deve ser praticada por alguém que se encontre 

estreitamente ligado à pessoa jurídica, mas sempre com o auxílio do seu poderio, o 

qual é resultante da reunião das forças econômicas agrupadas em torno da 

empresa. 

 

 Não se pode falar de inconstitucionalidade deste artigo por fazer com que a 

pena passe da pessoa do condenado, tampouco não se pode dizer que há “bis in 

idem”, pois não se pune duas vezes o sócio culpado. O artigo apenas permite que, 

                                                 
61 LECEY, Elácio. op. cit.,. p. 130. 
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além dos sócios, o ente coletivo também seja passível de punição. São duas 

pessoas distintas. Cada uma será punida conforme a contribuição dada para o 

deslinde do fato delituoso. 

 

 O artigo 2º da lei 9.605/98 estabelece que: 

 

“Art. 2º - Quem, de qualquer forma, concorre para a prática 

dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas cominadas, na 

medida de sua culpabilidade, bem como o diretor, o 

administrador, o membro do conselho e do órgão técnico, o 

auditor, o gerente, o preposto ou mandatário da pessoa 

jurídica, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para 

evitá-la”. 

 

 Assim, a Lei Ambiental, no que concerne à responsabilização das pessoas 

físicas, não fugiu do que dispõe o ordenamento vigente que responsabiliza o 

administrador da empresa. Este pode ser definido como a pessoa, que no exercício 

do seu cargo, detém as funções de gestão e de representação da sociedade, 

devendo atuar conforme as determinações previstas na lei ou estatutos da 

companhia. 

 

 Efetivamente, o dirigente da pessoa jurídica e aquelas outras pessoas 

referidas no artigo supracitado, por suas peculiares posições no seio da pessoa 

jurídica, têm o dever de agir para evitar danos ao meio ambiente decorrentes, 

inclusive, das condutas criminosas de outrem. Assim, omitindo-se quando poderia 

atuar, tornam-se verdadeiros concorrentes por omissão, enquadrando-se na 

hipótese do artigo 13, § 2º do Código Penal. 

 

 Neste diapasão é de se notar que além das obrigações estatuídas 

legalmente, a responsabilidade do administrador deve se ater aos limites das 

atribuições que lhe foram conferidas pelos estatutos. Isto exonera da 

responsabilidade os diretores que não estejam encarregados daquelas funções 

determinadas, em caso de infração penal, exceto por culpa em sentido amplo. A 
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responsabilidade penal será sempre subjetiva e individual, sendo inadmissível no 

ordenamento brasileiro qualquer hipótese de responsabilidade objetiva ou solidária. 

Em grandes empresas em que as distintas diretorias têm autonomias para certas 

decisões, não há que se responsabilizar um diretor de uma área específica pelo ato 

praticado pelo diretor de uma outra área, única e exclusivamente, por haver no 

documento constitutivo da empresa, uma responsabilidade compartilhada entre 

todos os diretores.62 

 

 Segundo Edis Milaré, tal norma apresenta impropriedade, enquanto norma 

genérica que prevê modalidade especial de delito omissivo próprio, sem o 

correspondente tipo legal, não sendo estabelecido qualquer dever de agir, tornando 

o dispositivo inaplicável.63  

 

 

6.13. EFETIVIDADE NA REALIDADE BRASILEIRA 
 

 
 Sendo realidade na legislação brasileira em matéria de infrações penais 

contra o meio ambiente, vem se tornando efetiva a criminalização da pessoa 

coletiva. De um modo geral, as pessoas jurídicas têm acatado a sua 

responsabilização trazida pela Lei nº 9.605/98. 

 

 É de se observar que, dentre os crimes previstos na supramencionada lei, 

apenas um não se enquadra, em razão das penas cominadas, dentre os que 

admitem transação ou suspensão do processo, qual seja o do incêndio doloso 

contra mata ou floresta (artigo 41, caput). Assim, a grande maioria dos fatos acaba 

não sendo submetida a processo de condenação no juízo criminal, restringindo-se 

àquelas alternativas, no mesmo juízo criminal, é bem verdade. 

 

                                                 
62 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Op. Cit., p. 146. 
63 MILARÉ, Edis; COSTA JÚNIOR, Paulo Ricardo da. Op. Cit. 
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 Entretanto, registram-se casos de instauração de processo criminal contra 

pessoas jurídicas, sendo que alguns destes já chegaram aos tribunais de segunda 

instância, dentre os quais registra-se o Recurso Criminal 00.020968-6, julgado pela 

Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sendo relator o 

Desembargador Solon d’Eça Neves, que, dando provimento ao recurso interposto 

pelo Ministério Público, determinou o recebimento de denúncia contra a empresa 

Agropatoril Bandeirante Ltda. pelos crimes de poluição previstos nos artigos 54, § 2º, 

V e 60 da Lei 9.605/98. Haviam sido denunciadas tanto a empresa quanto as 

pessoas físicas seus sócios, tendo o juiz de primeira instância rejeitado a denúncia à 

pessoa jurídica, recebendo tão somente às pessoas físicas. Por unanimidade a 

Câmara acatou o recurso , admitindo expressamente a responsabilidade penal da 

pessoa jurídica, com a seguinte ementa: “Completamente cabível a pessoa jurídica 

figurar no pólo passivo da ação penal que tenta apurar a responsabilidade penal por 

ela praticada contra o meio ambiente.” 

 

 Recentemente foi proferida sentença condenando pessoa jurídica por crimes 

contra o meio ambiente. Trata-se de decisão do magistrado Luiz Antonio Bonat, Juiz 

Federal, da 1ª Vara em Criciúma, Santa Catarina, no processo 2001.72.04.002225-

0, datada de 18 de abril de 2002, que condenou a empresa A.J.Bez Batti Engenharia 

Ltda. e seu diretor pelos crimes previstos nos artigos 48 (impedimento de 

regeneração de vegetação) e 55 (extração indevida de recursos minerais) da Lei 

9605/98, em concurso formal. 

 

 Elácio Lecey menciona em seu trabalho64 um caso ainda sob mera 

imputação, embora com ação penal já instaurada, que tramita na 2ª Vara Federal 

Criminal de Curitiba – Seção Judiciária do Paraná, da 4ª Região Federal, pelo crime 

de poluição previsto no artigo 54 da Lei 9.605/98, em razão do vazamento de, 

aproximadamente quatro milhões de litros de óleo cru que acabaram por poluir os 

Rios Barigüi e Iguaçu e suas áreas ribeirinhas, provocando mortandade de animais 

terrestres e da fauna ictiológica, além da destruição significativa da flora. 

 

                                                 
64 LECEY, Elácio. Op. Cit., p. 132  
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 Considerando que os fatos foram praticados no interesse da pessoa jurídica, 

já que a exploração de empreendimento de refino de petróleo em unidade situada no 

Município de Araucária, Estado do Paraná, tendo ocorrido em razões de falhas 

decorrentes da política administrativa adotada pela empresa, com o objetivo de 

diminuição de custos, com a redução de pessoal técnico experiente e a terceirização 

de serviços a pessoas de capacidade não comprovada e busca de uma maior 

produção, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra a PETROBRÁS – 

Petróleo Brasileiro S/A, pessoa jurídica de direito privado.  

 

 O fato danoso decorreu da insuficiência de pessoal e do acúmulo de funções 

por funcionários subalternos, que passaram a acumular tarefas em decorrência da 

política administrativa da empresa,  e do não acionamento de um indispensável e 

seguro sistema de controle e proteção. Assim, entendendo não configurada a 

responsabilização criminal dos mencionados operadores, a quem a empresa 

buscava atribuir a exclusiva responsabilidade, o Ministério Público não denunciou 

ditos funcionários, oferecendo a denúncia contra a pessoa jurídica, em razão do 

crime ter sido praticado no seu interesse e benefício, operando sem mecanismos de 

segurança que se impunham nas circunstâncias, sendo o vazamento mais que 

previsível, ou seja, previsto e aceito como conseqüência necessária.  

 

 Foram denunciados ainda dois dirigentes da empresa, seu presidente e o 

superintendente da unidade de pessoal de manutenção, pois a Petrobrás estando 

sob o comando do presidente teve por ele imprimida uma política empresarial de 

transformação administrativa, visando um sensível aumento de produção, em 

contraposição a uma considerável redução no número de funcionários, com 

diminuição do custo da remuneração. 
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7. PENAS APLICÁVEIS 
 
 
 A responsabilidade civil e administrativa são aplicadas nos países em que se 

nega a responsabilidade penal da empresa. No entanto, observa-se que tais 

medidas são débeis para o verdadeiro combate à criminalidade, sobretudo no que 

concerne a criminalidade profissional. Elas não têm publicidade do processo 

criminal, permitem a negociação entre as empresas e as autoridades administrativas 

e não traduzem a força coercitiva que se pode atribuir às penas criminais. 

 

 As medidas civis e administrativas devem ser reservadas para os casos de 

menor relevância, aplicando uma medida de natureza penal sempre que se 

identifique o atingimento de bens jurídicos relevantes. Constatada a lesão de certo 

bem jurídico protegido pelo Estado, a conseqüência natural é a intervenção estatal 

através da pena. A pena há de se aplicar para a reprovação de uma conduta em 

dissenso com a maioria do grupo social, por parte da minoria. Ela só pode ter como 

objetivo sua relevância pública e não mais objetivos privados ou pessoais. 

 

 A pena justifica-se como retribuição com objetivos preventivos. A prevenção 

especial justifica a atuação da pena sobre o agente, para que este não volte a 

delinqüir. Por outro lado, a prevenção geral tem um relevante papel para a 

reprodução dos atos ilícitos praticados pelas empresas, não pela gravidade da pena, 

mas com resultado de eficaz atuação da justiça e da consciência que a sociedade 

passará a ter sobre essa realidade. A norma deve ser estimulada em seu 

cumprimento, sendo esse um processo de formação social, com oportunidades de 

assimilação dos valores básicos vigentes. 
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7.1. DAS PENAS EM ESPÉCIE 
 
 
 Quando o assunto é a aplicação das penas às pessoas jurídicas, o primeiro 

argumento contrário a essa posição refere-se à inadequação da aplicação aos entes 

coletivos a pena privativa de liberdade. 

 

 No tocante à óbvia impossibilidade de aplicar-se a pena de prisão, a principal 

em matéria criminal, segundo alguns doutrinadores, o rol de sanções que podem 

eficazmente impor-se às pessoas jurídicas, imaginado pelos legisladores de diversos 

países, é bastante amplo e sua aplicação bastante distinta, embora, atualmente, 

estejamos vivendo um vigoroso movimento despenalizador na doutrina pátria, a fim 

de obter efetivas alternativas penais à prisão. Este movimento consiste em adoção 

de processos substitutivos ou alternativas que visam, sem rejeitar o caráter ilícito do 

fato, dificultar, evitar, substituir ou restringir a aplicação da penal de prisão ou sua 

execução. 

 

 Há claramente a necessidade de se adequar as penas às pessoas jurídicas. 

Tal adequação é encontrada na própria Constituição Federal, quando seus artigos 

170, VI, 173, § 5º e 225, § 3º prevêem a responsabilidade da pessoa jurídica por 

atos praticados contra o meio ambiente, sendo adotadas “punições compatíveis com 

sua natureza”.  

 

Art. 170 – A ordem econômica, fundada na valorização do 

trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a 

todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, 

observados os seguintes princípios: 

VI - defesa do meio ambiente 

 

Art. 173, § 5º - A lei, sem prejuízo da responsabilidade 

individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a 

responsabilidade desta; sujeitando-se às punições compatíveis 
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com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem 

econômica e financeira e contra a economia popular. 

 

Art. 225, § 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas 

ao meio ambientes sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 

jurídicas, as sanções penais e administrativas, independen-

temente da obrigação de reparar os danos causados. 

 

 As penas aplicáveis às pessoas jurídicas estão contidas em capítulo especial 

na Lei de Crimes Ambientais 9.605/98 conforme segue abaixo transcrito: 

 

Art. 21. As penas aplicáveis isolada, cumulativa ou 

alternativamente às pessoas jurídicas, de acordo com o 

disposto no art. 3º, são: 

I – multa; 

II – restritivas de direitos; 

III – prestação de serviços à comunidade. 

 

 As penas restritivas de direito são discriminadas no artigo seguinte da 

supracitada lei, podendo are aplicada em três formas distintas: 

 

Art. 22. As penas restritivas de direito da pessoa jurídica são: 

I – suspensão parcial ou total das atividades; 

II – interdição temporária de estabelecimento, obra ou 

atividade; 

III – proibição de contatar com o Poder Público, bem como 

dele obter subsídios, subvenções ou doações. 

§ 1º. A suspensão de atividades será aplicada quando estas 

não estiverem obedecendo às disposições legais ou 

regulamentares, relativas à proteção do meio ambiente. 

§ 2º. A interdição será aplicada quando o estabelecimento, 

obra ou atividade estiver funcionando sem a devida 
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autorização, ou em desacordo com a concedida, ou com 

violação de disposição legal ou regulamentar. 

§ 3º. A proibição de contatar com o Poder Público e dele obter 

subsídios, subvenções ou doações não poderá exceder o 

prazo de 10 (dez) anos. 

 

 Quanto às penas de prestação de serviços à comunidade, a Lei de Crimes 

Ambientais também as especificou em seu artigo 23: 

 

Art. 23. A prestação de serviços à comunidade pela pessoa 

jurídica consistirá em: 

I – custeio de programas e de projetos ambientais; 

II – execução de obras de recuperação de áreas degradadas; 

III – manutenção de espaços públicos; 

IV – contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas. 

 

 A mesma lei ainda inova mais e estabelece uma pena mais grave para a 

pessoa jurídica se esta permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime, resultando na 

liquidação forçada desta. 

 

Art. 24. A pessoa jurídica constituída ou utilizada, 

preponderantemente, com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a 

prática de crime definido nesta Lei terá decretada sua liquidação 

forçada, seu patrimônio será considerado instrumento do crime 

e como tal perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. 

 

 Portanto, existem penas compatíveis com a natureza da pessoa jurídica em 

nosso ordenamento jurídico, e não seria falta de possibilidade em se aplicar a pena 

privativa de liberdade, que se tornaria um óbice na implementação da 

responsabilidade penal da pessoa jurídica, cabendo ao juiz aplicar a pena mais 

adequada ao caso concreto. 
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7.1.1. MULTA 
 
 
 A pena mais freqüentemente utilizada pelas legislações adeptas à 

responsabilização criminal das empresas é a pena de multa. 

 

 A imposição de uma pena à pessoa jurídica não pode ter como referências as 

penas semelhantes aplicáveis às pessoas naturais. 

 

 Para que seja aplicada a multa, leva-se em conta a situação econômica do 

infrator. Este fato nos remete a mais uma vantagem da possibilidade de 

responsabilizar a pessoa jurídica: normalmente sua condição econômica tende a ser 

bem melhor do que a situação econômica de seus dirigentes. 

 

 No caso da pessoa jurídica, esta pode ser uma das penas mais eficazes, visto 

que muitos delitos ambientais são cometidos pelos entes coletivos com o intuito de 

reduzir custos, tais como despejo de resíduos tóxicos sem qualquer tratamento, a 

utilização de agrotóxicos não permitidos, entre tantas outras atividade lesivas ao 

meio ambiente e, via de conseqüência, a saúde humana. Se um crime é cometido 

com ambições financeiras, uma pena que envolva prestação pecuniária pode 

mostrar-se eficaz. 

 

 O caráter da multa penal (e não a administrativa) traz vantagens processuais 

à defesa do infrator e, ademais, sua aplicação deixa marcas negativas e 

indesejáveis à pessoa jurídica, marcas estas que podem obstar a celebração de 

futuros contratos para a empresa. 

 

É importante destacar que o pagamento da multa não interfere na 

responsabilização pela reparação e indenização do dano ambiental. 

 

A crítica a esta pena reside no fato de que a multa cominada à pessoa jurídica 

não ganhou disciplina própria, aplicando-se a regra do artigo 18 da Lei de Crimes 
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Ambientais, que remete às normas do Código Penal, o que faz com que a multa 

possa não ser condizente com o faturamento da empresa. 

 

Art. 18.  A multa será calculada segundo critérios do Código 

Penal; se revelar-se ineficaz, ainda que aplicada no valor 

máximo, poderá ser aumentada em até 3 (três) vezes, tendo 

em vista o valor da vantagem econômica auferida. 

 

 A multa será calculada pelos critérios ofertados pelo Código Penal em seu 

artigo 49. A fixação da pena pecuniária é bifásica. Na primeira fase, de acordo com 

os critérios do artigo 59 do Código Penal, será estabelecido um número de dias-

multa entre 10 e 360. Na segunda, o valor de cada dia-multa será fixado entre 1/30 e 

5 vezes o salário mínimo. A dosimetria da pena deverá ser realizada pelo magistrado 

com base no artigo 5º, XLVI da Constituição Brasileira levando em conta a gravidade 

do delito, o grau de reprovação de conduta, a condição econômica da empresa e o 

montante do dano ambiental.65 

 

 Há quem defenda, como Sérgio Salomão Shecaira, que o mais apropriado 

seria se o legislador tivesse transplantado o sistema dias-multa do Código Penal 

com as devidas adaptações, de modo a fixar uma unidade específica que 

correspondesse a um dia de faturamento da empresa e não ao padrão de dias-multa 

contidos na Parte Geral do Código Penal. 

 

 Segundo o entendimento de Shecaira, “quando o réu no processo criminal for 

pessoa jurídica, o dia-multa equivalerá a 1/365 do seu faturamento no exercício 

anterior, devidamente atualizado, ou a 1/30 do faturamento no mês anterior, para 

empresas recém-constituídas. Ressalte-se que a pena mínima a ser eventualmente 

aplicada (10 dias-multa) é valor, por si só, extremamente alto, especialmente se 

considerarmos que dos 2/3 restantes do faturamento obtidos naquele mês sairiam 

todos os encargos da empresa”.66 

 

                                                 
65 MILARÉ, Edis; COSTA JÚNIOR, Paulo Ricardo da. op. cit. 
66 SHECAIRA, Sérgio Salomão. op. cit.. p. 126 
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7.1.2. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO 
 
  

 No que diz respeito às penas restritivas de direitos deve o magistrado agir 

com cuidado quando as impuser, mantendo-se atento à eqüidade. Para Gilberto 

Passos de Freitas e Vladimir Passos de Freitas “essas restrições acabarão sendo as 

verdadeiras e úteis sanções”.67 

  

 Uma dúvida pertinente é o que tange ao prazo de duração da pena restritiva 

de direitos, pois pelo artigo 55 do Código Penal, será da mesma duração da pena 

privativa de liberdade substituída. Contudo, muitas vezes, o tempo necessário para a 

recuperação do meio ambiente degradado é superior ao da condenação da pessoa 

jurídica infratora. Em tese, não há possibilidade de extrapolar o limite legal, porém, 

pode-se em ação própria como a ação civil pública, seja determinado o 

acompanhamento da recuperação total da área anteriormente degradada68.  

 

 Notadamente o legislador utilizou o artifício das normas penais em branco, ou 

seja, estabelece um tipo aberto que será complementado por um outro dispositivo, 

pois do contrário não como prever quais serão as disposições legais ou 

regulamentares a que se refere o §1° do artigo 22, nem quais serão os cuidados a 

serem tomados por um ente coletivo para não infringir as normas. 

 

O mesmo se aplica no caso da interdição, porque o §2° não menciona quem 

fará a interdição, de que forma, e por quanto tempo será válida, menos ainda, quem 

será o órgão responsável pela concessão da autorização de funcionamento referida. 

 

7.1.2.1. SUSPENSÃO TOTAL OU PARCIAL DAS ATIVIDADES 
 

 A atividade principal de uma pessoa jurídica, na maioria das vezes, tem 

natureza econômica. Neste caso, quando suspensa parcial ou totalmente, pode 

                                                 
67 FREITAS, Vladimir Passos de; FREITAS, Gilberto Passos de. Crimes contra a natureza. 7. ed. São 
Paulo: RT, 2001. 
68 SOUSA, Juliana Melo de. op. cit.. 



 91 

colocar em risco a própria sobrevivência da pessoa jurídica. Visa, portanto, uma 

espécie de “ressocialização”, à medida que conduz a pessoa jurídica à adequada e 

não prejudicial inserção social. 

  

 De acordo com o estabelecido no artigo 22, § 1º a suspensão das atividades 

será aplicada quando estas não estiverem obedecendo às disposições legais ou 

regulamentares, relativas à proteção do meio ambiente. 

 

 Essa questão faz aflorar o problema das graves conseqüências que dela 

podem advir para os empregados da pessoa jurídica e mesmo para a economia em 

geral. Segue daí que sua aplicação só deve ocorrer quando os fatos ilícitos lesarem 

ou puserem em perigo importantes bens jurídicos tutelados na órbita penal. Além 

disso, deve vir acompanhada de medidas impeditivas para o despedimento dos 

trabalhadores e não se pode tê-la como ensejadora de suspensão ou redução de 

pagamento das respectivas remunerações, com o que haveria transferência dos 

encargos aos funcionários, quando é a empresa que deve arcar com a sanção.69 

 

7.1.2.2. INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA 
 
  

 A aplicação desta determinada pena vem ao encontro da necessidade de se 

fazer cessar prontamente a agressão ambiental quando o estabelecimento, obra ou 

atividade estiver funcionando de forma irregular, causando o dano ambiental 

tipificado na Lei 9.605/98. 

 

 O crime ecológico, penalmente falando, é um crime de desobediência. Desse 

modo, a suspensão de atividades ou a interdição só serão aplicadas quando o 

estabelecimento houver desobedecido disposições legais ou regulamentares. 

 

 

                                                 
69 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Op. Cit. p. 128. 
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7.1.2.3. PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO 
 
 
 Parte da doutrina entende que ao invés de ser encarada como pena, esta 

deveria ser praxe em toda a Administração Pública. “É inadmissível que o Poder 

Público contrate, subsidie ou faça doações a pessoas jurídicas que agridam ao meio 

ambiente, ou, pratiquem crimes ambientais tipificados na Lei”.70 

 

 O objetivo maior desta pena, além de desestimular a prática do crime, é 

impedir que o Poder Público, com todas as falhas existentes em sua administração, 

contrate ou subsidie algumas pessoas jurídicas criminosas. Conhecedores de que o 

Poder Público oferece grandes contratos às empresas ou pessoas jurídicas de 

outras naturezas, a pena visa, também, desestimular a prática do crime, visando a 

mudança da política da empresa, no sentido desta estar apta a desenvolver suas 

atividade sem lesar o meio ambiente, bem de uso comum do povo. 

 

Reside a crítica em relação ao Poder Público, pois não há qualquer menção 

sobre qual delito deve cometer a empresa para ter este apenamento, e qual será o 

critério para fixar o tempo de proibição, apenas sendo previsto o tempo máximo de 

dez anos. 

 

7.1.3. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE 
 
  

 Referida modalidade apresenta a vantagem de não suspender ou interditar 

atividades da pessoa jurídica, penas que, inexoravelmente, conduzem a perdas 

sociais e econômicas. 

 

 O artigo 23 prevê como pena restritiva de direito a prestação de serviços à 

comunidade pela pessoa jurídica, a qual será executada pelo custeio de programas 

e de projetos ambientais (inciso I); execução de obras de recuperação de áreas 

                                                 
70 REIS, Rômulo Resende.  Op. cit. 



 93 

degradadas (inciso II); manutenção de espaços públicos (inciso III) e, contribuições a 

entidades ambientais ou culturais públicas (inciso IV). 

 

 Para Rômulo Resende Reis “no Direito penal Moderno é consenso que não 

basta somente punir, mas principalmente reeducar. Nos casos das pessoas jurídicas 

infratoras, na maioria grandes complexos industriais, os melhores tipos de punição 

criminal são os elencados no artigo 23. Pode-se aplicar uma multa a uma grande 

empresa, que esta seguramente pagaria, mas e o meio ambiente degradado, como 

ficaria? A comunidade seria obrigada a arcar com o dano? Daí a importância desse 

tipo de punição tão em voga no Direito Penal atual, visto serem penas de maior 

eficácia, pois além de punir, reparam o dano”.71 

 

 Sua função é social e seu cumprimento implica a educação daqueles que não 

têm discernimento acerca da melhor forma de usufruir e preservar os recursos 

naturais. 

 

 A prestação de serviços à comunidade está de acordo com o pensamento de 

prevenção geral positiva, que se entende como a mais adequada finalidade a 

justificar a pena por sua repercussão social. Ela vem sendo defendida como efetiva 

alternativa penal para o cometimento de fatos ilícitos que tiram o equilíbrio ecológico. 

 

 Ao contrário do que ocorre no direito penal, na esfera ambiental esta pena 

não é substitutiva (para as pessoas jurídicas), o que é lógico, pois a Prestação de 

Serviços à Comunidade substitui a pena quando esta for privativa de liberdade ou 

inferior a 6 (seis) meses e, por questões ontológicas, a pessoa jurídica não é 

passível de ser penalizada com penas privativas de liberdade. 

 

 O legislador ambiental afastou-se da sistemática do Código Penal. A 

Prestação de Serviços à Comunidade deixa de ser espécie de restrição de direitos 

como o estabelecido no artigo 43, IV do Código Penal para ser uma pena autônoma 

que com ela pode se combinar em aplicação cumulativa. 

                                                 
71 REIS, Rômulo Resende. Op. Cit. 
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 Na hipótese da pena de execução de obras de recuperação de áreas 

degradadas, o que busca estabelecer o “status quo ante” independente do tempo 

que isso demore. A crítica fica no fato de que, provavelmente, a recuperação da área 

degradada se prolongará em um intervalo de tempo maior do que os estabelecidos 

nos dispositivos penais contidos na Lei Ambiental, cuja maior pena é de 5 (cinco) 

anos. 

 

 Outra crítica reside na pena de contribuição a entidades ambientais ou 

culturais públicas, em que a pessoa jurídica ré estaria ao talante exclusivo da 

entidade beneficiária, sem qualquer relação de segurança jurídica. Alguns entendem 

que tal dispositivo estaria a ofender o artigo 5º, XXXIX da Constituição Federal, que 

estabelece que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia 

cominação legal. 

 

7.1.4. CRÍTICAS 
 

 
 A parte geral dos códigos penais modernos tem a precípua função de 

delimitar as condições de eficácia das normas proibitivas. Estas surgem como 

conseqüência do princípio da legalidade e de segurança perante o Estado. 

 

 O princípio da legalidade se afirma em função da necessidade da garantia 

frente à ação do Estado, em face da existência de direitos fundamentais, e 

pressupõe, não somente, a satisfação de uma série de necessidades jurídicas, 

senão também a garantia derivada do princípio da divisão dos poderes de que 

somente o poder legislativo, formado por representantes do povo, determinará que 

comportamentos possam ser qualificados como delitos e que penas devem ser 

impostas. 

 

 O princípio da legalidade se desdobra em quatro decorrências lógicas: não se 

admite a edição de leis retroativas; proíbe-se o agravamento da punibilidade ou a 
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simples punição pelo direito consuetudinário; afasta-se a admissibilidade de leis 

indeterminadas; descarta-se a idéia de analogia in malam partem. 

 

 É necessária a existência de uma tipologia de condutas humanas que 

ofendam bens jurídicos tutelados pelo Estado. A eficácia do princípio da legalidade 

está condicionada à técnica legislativa para a descrição de condutas proibidas. 

 

 Uma das conseqüências doutrinárias do princípio da legalidade é a proibição 

do emprego de analogia em relação às normas incriminadoras que possam agravar 

a pena em hipóteses não previstas em lei. Analogia, por ser uma forma de se suprir 

a lacuna da lei, supõe a inexistência de uma norma legal específica. 

 

 Se na Lei de Crimes Ambientais não há nos tipos proibitivos qualquer 

previsão de penas cominadas às pessoas jurídicas e se a Parte geral da Lei 

Ambiental também não as fixa, quais os critérios para a penalização da pessoa 

jurídica?  

 

 Dessa maneira, não há critérios de integração das penas restritivas de direitos 

e nem da prestação de serviços à comunidade. Não há interpretação analógica a 

fazer, pois estamos trabalhando com características epistemológicas do Direito 

Penal que impedem a analogia, salvo in bonam partem.72 

 

 Observa-se que, tanto nas penas restritivas de direitos quanto na prestação 

de serviços à comunidade para pessoa jurídica, existem dispositivos que 

desconsideram o tempo de pena previsto nos tipos proibitivos. Ao fazer um exame 

linear da Lei de Crimes Ambientais nota-se que a mais alta das penas privativas de 

liberdade prevista no mais grave dos crimes é de 5 anos. No entanto, o § 3º do 

artigo 22 da mesma lei estatui que a proibição de contratar com o Poder público não 

pode exceder o prazo de 10 (dez) anos. Isto significa que não há qualquer relação 

entre as penas privativas de liberdade nos tipos proibitivos da Parte Especial e as 

                                                 
72 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Op. Cit. p.162. 
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restritivas de direito fixadas na Parte Geral, mesmo não havendo critério próprio de 

aplicação destas normas gerais.73 

 

7.1.5. LIQUIDAÇÃO FORÇADA 
 
 
 A pena mais grave, imputada se a pessoa jurídica constituída ou utilizada, 

preponderantemente, com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática criminosa 

definida na Lei. Seu patrimônio será considerado instrumento do crime e como tal 

perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. 

 

 No âmbito das penas aplicáveis às empresas, a maior diferença entre essas e 

as penas aplicáveis à pessoa natural, no que tange às funções da pena, é fato que o 

sistema jurídico admite a “pena de morte” para a pessoa jurídica e veda sua 

aplicação à pessoa natural no direito brasileiro, sendo esta pena de morte 

representada pela liquidação forçada. 

 

 Para Gilberto e Vladimir Passos de Freitas, por não se conhecer empresas 

que se encaixem nas exigências legais para a liquidação, em razão da atividade 

preponderante, a pena de liquidação forçada tem forte caráter preventivo e sua 

aplicação deverá ser rara, até porque depende do pedido expresso na denúncia, 

pois, em sendo diretamente imposta pelo juiz na sentença, obsta o direito à ampla 

defesa e ao contraditório.74 

 

 Segundo Rômulo Resende Reis, caso se comprove, através do devido 

processo legal, a conduta criminosa, a única pena aplicável, segundo se depreende 

do dispositivo legal em questão é a completa liquidação da pessoa jurídica, ou seja, 

sua dissolução. Portanto, não resta dúvidas, de que, quanto a crimes ambientais, as 

empresas podem sofrer pena de morte, pois sua liquidação forçada equivale a 

esta.75 

 
                                                 
73 idem.  
74 FREITAS, Gilberto Passos de; FREITAS, Vladimir Passos de. Op. Cit. 
75 REIS, Rômulo Resende. Op. Cit. 
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 Resta saber, no entanto, se a liquidação será efetuada no próprio juízo penal 

e como serão tutelados os direitos de terceiros, credores da pessoa jurídica e 

eventuais sócios acionistas minoritários que não participaram da administração da 

mesma. 

 

7.1.6. APREENSÃO DE PRODUTO E DO INSTRUMENTO DO CRIME 
 
 

Art. 25.  Verificada a infração, serão apreendidos seus 

produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. 

 

§ 1º - Os animais serão libertados em seu habitat ou entregues 

a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, 

desde que fiquem sob a responsabilidade de técnicos 

habilitados. 

 

§ 2º - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão 

estes avaliados e doados a instituições científicas, hospita-

lares, penais e outras com fins beneficentes. 

 

§ 3º Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão 

destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou 

educacionais. 

 

§ 4º Os instrumentos utilizados na prática da infração serão 

vendidos, garantida a sua descaracterização por meio de 

reciclagem. 

 

 Nesta hipótese, a Lei mostrou-se suficientemente clara, dispensando 

considerações a respeito. In claris non fit interpretatio. 
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7.2. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA 
 
 

 Art. 4º. Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica 

sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento 

de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. 

 

 Independentemente da teoria que venha a ser adotada quanto à natureza da 

pessoa jurídica, tem ela personalidade distinta daquela de seus membros; tem 

patrimônio próprio e vida distinta de seus integrantes. 

 

 Referida teoria conduz à desconsideração da personalidade jurídica para 

alcançar a responsabilidade dos sócios. Sua aplicação, porém, é excepcional. 

 

 Importante observar que não se trata de anular ou abolir a personalidade 

jurídica, mas apenas torna-la ineficaz para certos atos, especialmente para impedir a 

consumação de fraudes e abusos de direito, por meio da personalidade jurídica. 

 

 O artigo prevê a desconsideração da pessoa jurídica, significando que ela, se 

for insolvente e não dispuser de patrimônio, obrigará os sócios a responderem pelos 

danos ambientais causados. 

  

 Ocorrendo a desconsideração da pessoa jurídica, a responsabilidade do sócio 

da empresa que inicialmente é limitada passa a ser ilimitada, e diante deste fato, o 

patrimônio particular do sócio passa a responder também. A personalidade da 

pessoa jurídica faz com que haja a separação do patrimônio da empresa e do sócio. 

Essa é a regra geral, que não é seguida pela Lei Ambiental, uma vez que ela 

permite que a pessoa jurídica seja desconsiderada.76 

 

 Desconsidera-se a personalidade jurídica para atingir o patrimônio pessoal de 

seus sócios quando a sociedade é utilizada como instrumento para a fraude, abuso 

                                                 
76 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Op. Cit., p. 153. 
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de direito ou for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados a consumidores 

e ao meio ambiente. 

 

7.3. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES 
 
 
 A Lei de Crimes Ambientais elenca as circunstâncias atenuantes da pena em 
seu artigo 14, são elas: 

 
I – baixo grau de instrução ou escolaridade do agente; 
 
 Comporta o agente que não concluiu o mínimo do ciclo básico e preliminar de 

estudos, ou seja, os quatro primeiros anos do ensino fundamental, apresentando 

precária formação educacional. 

 

II – arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, ou 

limitação significativa da degradação ambiental causada; 

 

 Para que efetivamente haja a atenuação da pena, indispensável que haja a 

reparação do dano por parte do infrator, que deverá ser espontânea e não 

obrigatória. É cabível a limitação da degradação ambiental causada pelo infrator, 

desde que seja relevante, ainda que parcial. 

 

III – comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental; 

 

 O infrator que diante do perigo ou risco iminente ou próximo da degradação 

do ambiente, antecipar-se e comunicar o fato à autoridade ambiental, será 

beneficiado com a redução da pena. 

 

IV – colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle 

ambiental. 

 

 Consiste na cooperação do infrator, com qualquer tipo de colaboração ou 

ajuda, com agentes incumbidos da vigilância e do controle ambiental, como os 
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fiscais do IBAMA ou os integrantes da Polícia Florestal, ora denominada Polícia 

Ambiental. 

 

7.4. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES 
 

 O artigo 15 da lei supracitada elenca um rol bem mais numeroso de 

circunstâncias que agravam a pena, desde que não constituam ou qualifiquem o 

crime. São elas: 

I – reincidência nos crimes de natureza ambiental; 

 

 Ocorre a reincidência, de acordo com o estabelecido no artigo 63 do Código 

Penal, sempre que o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a 

sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.  A 

agravante genérica aqui contemplada, porém, deverá apresentar-se em crime de 

natureza ambiental, ressaltando o lapso temporal de 5 (cinco) anos, computado o 

período de prova da suspensão ou do livramento condicional, estabelecido no artigo 

64, I do mesmo código. 

 

II - ter o agente cometido a infração: 

a) para obter vantagem pecuniária; 

b) coagindo outrem para a execução material da infração; 

c) afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou o meio 

ambiente; 

d) concorrendo para danos à propriedade alheia; 

e) atingindo áreas de conservação ou áreas sujeitas, por ato do Poder Público, a 

regime especial de uso; 

 

São entendidas com unidades de conservação de acordo com o disposto no 

artigo 40, § 1º, as reservas biológicas, ecológicas, os parques nacionais, estaduais 

ou municipais, as estações ecológicas, florestas nacionais, estaduais ou municipais, 

áreas de proteção ambiental, áreas de relevante interesse ecológico, reservas 
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extrativistas. Sujeita-se a regime especial de uso, por exemplo, as florestas de 

preservação permanente. 

 

f) atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos; 

g) em período de defeso à fauna; 

O período de acasalamento ou de reprodução haverá de ser preservado. 

 

h) em domingos ou feriados; 

Em tais dias, a fiscalização do IBAMA e outros órgãos ambientais é mais 

precária, facilitando a prática do delito ecológico e justificando a agravante. 

 

i) à noite; 

j) em épocas de seca ou inundações; 

l) no interior do espaço territorial especialmente protegido; 

 

Nas palavras de José Afonso da Silva “são áreas geográficas públicas ou 

privadas dotadas de atributos ambientais que requeiram sua sujeição, pela lei, a um 

regime jurídico de interesse público que implique sua relativa imodificabilidade e sua 

utilização sustentada, tendo em vista a preservação e proteção da integridade de 

amostras de toda a diversidade de ecossistemas, a proteção ao processo evolutivo 

das espécies, a preservação e proteção dos recursos naturais”.77 

 

m) com o emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais; 

n) mediante fraude ou abuso de confiança; 

o) mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental; 

p) no interesse da pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas 

públicas ou beneficiada por incentivos fiscais; 

 

A pessoa jurídica, mantida ou beneficiada por incentivos fiscais, terá maior 

obrigação de zelar pela preservação do ecossistema. 

 

                                                 
77 SILVA, José Afonso da. op. cit.. 
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q) atingindo espécies ameaçadas, listadas em relatórios oficiais das autoridades 

competentes; 

r) facilitada por funcionário público no exercício de suas funções. 

O infrator ambiental contará com maiores facilidades para a prática do crime, por 

contar com a facilitação do funcionário público. 
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8. CONCLUSÃO 
 

 

A desvalorização do patrimônio ambiental que recebemos de nossos 

ancestrais tem sido tamanha que impunha-se a tomada de medidas mais drásticas e 

gravosas do que apenas a aplicação de multas civis e administrativas. A pessoa 

jurídica necessitava de maior punição. 

 

O direito brasileiro, positivamente abraçou e admitiu a responsabilidade penal 

da pessoa jurídica, embora haja a necessidade de uma remodelação por parte dos 

doutrinadores no conceito tradicional da culpabilidade, para que este se adapte à 

natureza diferenciada da mesma. 

 

A Carta Magna deu margem a importantes inovações em nosso ordenamento 

jurídico penal, permitindo expressamente a responsabilidade penal da pessoa 

jurídica, culminando com a edição da lei 9.605/98 que conferiu à norma 

constitucional, plena aplicabilidade à matéria, na hipótese de violações de bens 

jurídicos ambientais. 

 

A responsabilidade penal das pessoas jurídicas, assim como das demais 

pessoas, visa garantir as condições indispensáveis à coexistência dos elementos 

que compõem o grupo social. Sua previsão constitucional e na lei ambiental apenas 

ressalta a importância atual da preservação do meio ambiente, garantidor da 

existência da própria espécie e dos demais direitos protegidos pelas legislações civil 

e penal. 

 

Como se pode perceber, a responsabilidade da pessoa jurídica faz parte de 

um sistema lógico: existem razões para a responsabilidade não recair somente na 

pessoa natural, como: a pulverização em ações, dispositivos legais, urgência na 

tutela penal ambiental, dentre outras. Há uma finalidade para tal ato, como, por 

exemplo, a reparação do dano, preservação do bem de uso comum do povo, direito 

à vida, preservação e etc. Tudo isso tem o escopo de agir em prol do meio ambiente. 
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Não parece haver instrumento mais eficaz para a cessação das agressões 

ambientais do que a lei, ademais, é preciso que sejam interrompidos os constantes 

abusos ao meio ambiente e que seja motivada a busca por novas tecnologias que 

substituam as que o degradam. 

 

A moderna tendência jurídica mundial inclina-se no sentido de considerar a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica. Nos principais Congressos Internacionais 

realizados recentemente o assunto foi discutido sobre vários aspectos, chegando-se 

quase sempre a conclusões que admitiam imposição de penas aos entes coletivos. 

 

Entendemos ser de imperiosa necessidade a responsabilização da pessoa 

jurídica, plenamente ancorada na legislação brasileira, partindo do princípio que as 

empresas são as maiores poluidoras do meio ambiente causando em muitos casos 

danos graves e irreparáveis à natureza, degradando um bem de uso comum do 

povo em virtude de suas necessidades ilimitadas de obter mais e mais lucro. 

 

A respeito das penas atribuídas às empresas, foi feliz o legislador ao 

estabelecê-las em apartado em relação às penas atribuídas paras as pessoas 

físicas, deixando claro que estas não se confundem. No entanto, ele pecou ao 

utilizar em abundância as normas penais em branco, resultando muitas vezes em 

dispositivos vagos  e sem viabilidade de aplicação concreta. 
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