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1. INTRODUÇÃO  

Com o advento da Constituição de 1988 parece ter havido uma opção do 

constituinte originário em seguir a tendência mundial de previsão da possibilidade de 

responsabilização penal da pessoa jurídica. O desenvolvimento tecnológico e o 

crescimento das forças econômicas trazem muitos novos desafios para o direito 

penal moderno, dentre eles, a forma de responsabilização de tais pessoas. 

Nesse contexto surgem no cenário pátrio duas correntes distintas quanto à 

possibilidade de responsabilização da pessoa jurídica no âmbito penal. A primeira 

aceita tal hipótese. Já uma segunda corrente nega tal possibilidade. Os argumentos 

e as conclusões de cada vertente doutrinária serão objeto dessa explanação. 

2. DESENVOLVIMENTO 

A Constituição Federal de 1.988 trouxe para o cenário do direito positivo 

preocupações que até então se encontravam ausentes no direito legislado. Uma 

delas refere-se ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como forma de 

manutenção de uma boa qualidade de vida. Embora parte da doutrina entenda haver 

previsão genérica da responsabilização penal da pessoa jurídica em outras espécies 

de crime, é nos crimes ambientais que o assunto ganha maio importância. 

Além da previsão constitucional em relação ao tema, no caso específico das 

atividades lesivas ao meio ambiente também há previsão legal regulamentando a 

matéria (Lei 9.605/98). Como bem acentua Capez (2007, p. 47): 

A Constituição Federal de 1988, além de elevar a proteção do meio 
ambienta a status constitucional, concebendo-o como direito social, passou 
a prever expressamente a tutela desse bem jurídico em seu artigo 225, §3º, 
o qual dispõe que: “As conditas e atividades consideradas lesivas ao meio 
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções 
penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os 
danos causados. 
 

A lei 9.065/98 ao regulamentar a matéria, estabeleceu em seu artigo 3º a 

possibilidade expressa de responsabilização penal da pessoa jurídica. Nesse 

sentido parte da doutrina penalista entende inconstitucional a previsão de 

responsabilização constante na Lei dos Crimes Ambientais. Outro setor doutrinário 

(majoritário) parte do pressuposto de que há previsão constitucional para tal 



 

Universidade Anhanguera-Uniderp 

PÓS-GRADUAÇÃO  
Unidade de Transmissão 

 

 

 

 

responsabilização, sendo a lei constitucional. Assim fica delimitado o objeto da 

controvérsia: existe a possibilidade ou não de responsabilização penal da pessoa 

jurídica no Brasil? 

Sustentando a constitucionalidade do dispositivo previsto na Lei dos Crimes 

Ambientais e o acerto do legislador na sua previsão, Capez (2007, p. 50-51) diz: 

Ao nosso ver, andou bem o legislador. A pessoa jurídica pode mesmo ser 
sujeito ativo de crime. [...] não convence o argumento da doutrina tradicional 
no sentido de que é impossível a aplicação de pena às pessoas jurídicas. 
Há muitas modalidades de pena, sem ser a privativa de liberdade, que se 
adaptam à pessoa jurídica, [...] a sociedade moderna precisa criar 
mecanismos de defesa contra agressões diferentes que surgem e se 
multiplicam dia a dia. 
 

Tratando da forma de responsabilização das pessoas físicas e jurídicas nos 

crimes ambientais, Shecaira (1999, p. 127) afirma que “são dois sistemas de 

imputação paralelos. Há, portanto, um sistema de imputação para a pessoa física e 

outro para a pessoa jurídica”.  

Os argumentos da corrente que nega a responsabilidade penal da pessoa 

jurídica são dos mais variados. Somente os principais merecem destaque: 

impossibilidade de responsabilização sem culpa no direito pátrio por ferir o princípio 

da culpabilidade (a pessoa jurídica não tem consciência e vontade); a condenação 

da pessoa jurídica pode atingir pessoas inocentes, como por exemplo, sócios 

minoritários (CAPEZ, 2007). Contra a responsabilização penal da pessoa jurídica 

ainda há o argumento de que a teoria do crime (e toda dogmática penal), em sua 

forma tradicional, principalmente devido às raízes na teoria finalista da ação, não 

está preparada para lidar com a responsabilização penal de entes desprovidos de 

consciência e vontade – como no caso das pessoas jurídicas. 

A responsabilização penal da pessoa jurídica ainda esbarra em sérios 

problemas de imputação. Como imputar a conduta caracterizadora de crime 

ambiental à pessoa jurídica? A teoria mais aceita pela jurisprudência pátria é a da 

dupla imputação. Tratando do tema, Luiz Flávio Gomes (2008) esclarece que 

E é certo que forte doutrina entende que a lei ambiental contempla 
verdadeira situação de responsabilidade "penal". Nesse caso, então, pelo 
menos se deve acolher a teoria da dupla imputação, isto é, o delito jamais 
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pode ser imputado exclusivamente à pessoa jurídica. Deve ser imputado à 
pessoa física responsável pelo delito e à pessoa jurídica. E quando não se 
descobre a pessoa física? Impõe-se investigar o fato com maior 
profundidade. Verdadeiro surrealismo consiste em imputar um delito 
exclusivamente à pessoa jurídica, deixando o criminoso (o único e 
verdadeiro criminoso) totalmente impune. 
 

Percebe-se que a responsabilização penal da pessoa jurídica no Brasil 

enfrenta muitas controvérsias dogmáticas. Apesar disso a doutrina majoritária e a 

jurisprudência dos tribunais superiores parecem concordar com a responsabilização. 

Os critérios para se imputar a prática da infração penal (algumas vezes há exigência 

de imputação da pessoa física e jurídica concomitantemente, outras decisões a 

dispensam) variam nos julgados. Mesmo diante das controvérsias, nota-se uma 

evidente tendência em admitir tal responsabilização. 

3. CONCLUSÃO 

A questão da responsabilização penal da pessoa jurídica no Brasil envolve 

uma série de controvérsias dogmáticas. A melhor orientação pode estar pautada no 

problema do ponto de vista pragmático. Até que ponto seria necessária a esfera 

penal para resposta aos crimes ambientais cometidos por pessoas jurídicas? 

Com as penas atualmente previstas para as pessoas jurídicas, com as 

garantias que permeiam o processo penal, com a demora na prestação da tutela 

jurisdicional a conclusão que se chega é que a responsabilidade penal da pessoa 

jurídica, se não desnecessária, é ao menos ineficaz. Talvez a melhor orientação seja 

a criação de uma nova dimensão jurídica para resolução de tais problemas ou na 

atribuição exclusiva à esfera administrativa da tarefa de resolver tais questões. 
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