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RESUMO 
 
O paradigma de proteção ambiental, estabelecido pela Constituição Federal de 1988, inaugurou 
um sistema de responsabilização ambiental de pessoas jurídicas poluidoras pela via da sanção 
penal, o qual, entretanto, foi posteriormente diminuído em sua eficácia jurídica pela 
superveniência do status quo de adoção irrestrita da Teoria da Dupla Imputação na 
jurisprudência brasileira. Reportando-se a uma tradição penalista adversa à incriminação de 
entes coletivos, referida teoria estabeleceu limitações insustentáveis à persecução penal de entes 
coletivos poluidores, e passou a configurar fundamento jurisdicional para abrir caminho à 
impunidade de empresas infratoras, desguarnecendo assim meio ambiente de uma adequada 
proteção. O presente trabalho pretende destrinchar a eficácia jurídica resultante do abandono 
de referida teoria, ocorrido em 2014, com o que passou-se a admitir a responsabilização penal 
plena e autônoma dos entes coletivos poluidores. Nesta toada, aponta-se a perfeita 
compatibilidade da incriminação de pessoas jurídicas poluidoras com os princípios 
constitucionais penalistas e ambientalistas, bem como com os dispositivos explícitos do texto 
constitucional que tornam indene de dúvidas que a intenção do constituinte originário fora de 
robustecer a proteção ambiental através dos mecanismos penalistas de coerção. Recorrendo a 
uma análise da doutrina brasileira nos últimos 30 anos, e contemplando a marcha 
jurisprudencial desde 1988 até a presente data, verifica-se que o abandono da Teoria da Dupla 
Imputação representou importante avanço na eficácia jurídica das disposições constitucionais 
brasileiras de proteção ambiental, porquanto o potencial poluidor e degradador do atual modo 
de produção e desenvolvimento econômico atrai, inevitavelmente, a necessária flexibilização 
da tradicional dogmática jurídico penal, de modo a proteger o bem jurídico ambiental pelo 
mecanismo de maior gravidade do ordenamento jurídico brasileiro: a pena. Tal desiderato, 
como se demonstrará, é perfeitamente cabível à luz de um Direito Penal humanista e racional, 
e espelha perfeitamente o conteúdo normativo de importantes princípios jusambientalistas, 
como os princípios da prevenção, do desenvolvimento sustentável, e do poluidor-pagador, 
razão pela qual a responsabilização ambiental, tal como delineada pela Constituição Federal, 
obteve maior eficácia jurídica com a admissão da responsabilização penal plena e autônoma 
dos entes coletivos poluidores, especialmente após o abandono da Teoria da Dupla Imputação. 
 
Palavras-chaves: Responsabilidade Ambiental Penal. Constitucionalidade. Proteção 
Ambiental. Responsabilidade da Pessoa Jurídica. Teoria da Dupla Imputação.   

 
  



  

ABSTRACT 
 
The environmental protection paradigm, established by the Federal Constitution of 1988, 
inaugurated a system of environmental accountability of legal entities by means of criminal 
sanction, which, however, later on, had a reduction in its legal effectiveness by the 
supereminence of the status quo of unrestricted adoption of Theory of Dual Imputation in 
Brazilian jurisprudence. Referring to a penal tradition that is adverse to the incrimination of 
legal entities, this theory established unsustainable limitations to the criminal prosecution of 
collective polluters, and began to set up a jurisdictional basis to open the way to impunity for 
infringing companies, thereby discharging the environment of adequate protection. The present 
work intends to unravel the legal effectiveness resulting from the abandonment of this theory, 
which took place in 2014, from which was admitted to full and autonomous criminal 
responsibility of the collective polluters. In this regard, this work demonstrates the perfect 
compatibility between the incrimination of collective polluters; the constitutional principles of 
criminal and environmental law, as well as the explicit provisions of the constitutional text that 
testify that the intention of the original constituent was to strengthen environmental protection 
through mechanisms of criminal coercion. Based on an analysis of the Brazilian doctrine in the 
last 30 years, and considering the jurisprudential march from 1988 to the present date, it can be 
concluded that the abandonment of the Dual Imputation Theory represented an important 
advance in the legal effectiveness of the Brazilian constitutional provisions of environmental 
protection. That conclusion is therefore strengthen due to the massive polluting and degrading 
potential of the current mode of production and economic development, which, inevitably, 
attracts the necessary flexibility of the traditional legal dogmatic criminal law in order to protect 
the environmental legal good by the most serious mechanism of the Brazilian legal system: the 
penalty. Such a view, as will be shown, is perfectly adequate in the light of a humanist and 
rational criminal law, and can perfectly mirror the normative content of important 
environmental law principles, such as the principles of prevention, sustainable development, 
and the polluter-pays. Therefore, environmental accountability, as outlined in the Federal 
Constitution, has gained greater legal effectiveness with the admission of full and autonomous 
criminal accountability of collective bodies that pollute, especially after the waiver of Theory 
of Dual Imputation. 
 
Keywords: Environmental Criminal Liability. Constitutionality. Environmental Protection. 
Liability of the Legal Entity. Theory of Dual Imputation.   
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Introdução 
O presente trabalho se destina a analisar a eficácia jurídica1 de importantes normas 

protetivas do meio ambiente relacionadas à responsabilização ambiental (em especial aquelas 
oriundas da Constituição Federal de 1988 que estabelecem a incriminação de entes coletivos 
poluidores2), após a superação da chamada Teoria da Dupla Imputação3 na jurisprudência 
brasileira4, com o que tornou-se possível estatuir a responsabilização penal plena e autônoma 
de pessoas jurídicas por condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente. 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu um conjunto de diretrizes bastante 
sofisticadas e complexas a serem observadas tanto pelo Poder Público, quanto pela coletividade 
em sua relação com o meio ambiente, de modo a que os recursos naturais fossem preservados 
para as presentes e futuras gerações5. Sob o paradigma constitucional do desenvolvimento 
sustentável, as pessoas jurídicas deveriam conformar sua atividade produtiva à observância de 
medidas precaucionais de impactos ambientais para que o desenvolvimento econômico não se 
sobrepujasse à indispensável perpetuação do equilíbrio ecológico. Isso porque a preservação 
                                                           
1 O conceito de eficácia jurídica, tal como depreendido da consagrada obra de Hans Kelsen, “Teoria Geral do 
Delito e do Estado” (1945), consiste na afirmação de que o Direito (e, por extensão, a norma) é dotada de eficácia 
na medida em que a “conduta efetiva dos homens se conforma às normas jurídicas”. Em outras palavras, eficácia 
jurídica é a capacidade que as normas jurídicas possuem para serem devidamente cumpridas e obedecidas no plano 
dos fatos (KELSEN, Hans. Teoria Geral do direito e do estado (trad. Luís Carlos Borges). 3ª edição. São Paulo: 
Martins Fontes, 2000, p. 55).    
2 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-
lo para as presentes e futuras gerações. 
(...) 
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas 
ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados (grifos nossos) (BRASIL, 1988). 
3 A Teoria da Dupla Imputação consistiu em uma construção teórica da doutrina juspenalista brasileira, na qual a 
penalização de pessoas jurídicas poluidoras seria viabilizada mediante a concomitante imputação criminal da 
própria pessoa jurídica e das pessoas físicas que a integram. Desse modo, seus idealizadores defendiam que os 
crimes praticados por entes coletivos seriam sempre crimes plurissubjetivos, isto é, crimes que exigem dois ou 
mais agentes para a prática delitiva (pessoa jurídica + pessoa física). A gênese de referida teoria encontra-se nas 
consolidações da Teoria da Ficção Legal, de Savigny, segundo as quais os entes coletivos seriam desprovidos de 
consciência, autonomia e vontade próprias, sendo, portanto, desprovidos da capacidade penal para sofrerem os 
rigores de uma sanção penal. Os defensores da Teoria da Dupla Imputação alegaram que, a despeito de não 
possuírem capacidade penal autônoma, as pessoas jurídicas ainda poderiam ser sancionadas na via criminal, pois 
a capacidade penal dos indivíduos que a compõe seria suficiente para “compensar” a ausência de capacidade penal 
do ente coletivo, razão pela qual entendia-se que a imposição da sanção penal a entes jurídicos dependeria de uma 
dupla imputação: imputação formulada contra a pessoa jurídica + imputação formulada contra a pessoa física que 
a integra (FIORILLO, Celso Antônio. Crimes Ambientais. 2ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, p. 33-34). 
4 Esta superação ocorreu por ocasião do julgamento histórico e paradigmático do RE 548.181/PR, no qual a 
Suprema Corte afastou a exigibilidade da dupla imputação, permitindo que o ente coletivo fosse direta e 
isoladamente sancionado pela via extrema da pena (STF - RE 548.181/PR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira 
Turma, julgado em 06/08/2013 e publicado no DJe de 30/10/2014). 
5 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-
lo para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988). 
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ambiental passou a configurar princípio reitor da ordem econômica, conforme previsto no art. 
170, inc. VI: 

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, inclusive mediante tratamento diferenciado 
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação (grifos nossos) (BRASIL, 1988). 

Assim, a própria Constituição Federal designou, no §3º, do art. 225, três mecanismos de 
controle ambiental especificamente voltados para a responsabilização de pessoas jurídicas 
poluidoras: responsabilidade civil; responsabilidade administrativa; e responsabilidade penal. 

Complementando a disposição, fora editada a Lei nº 9.605/98, que instituiu as primeiras 
sanções penais derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, determinando, no 
caput do art. 3º, que os entes coletivos seriam responsabilizados penalmente “nos casos em que 
a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão 
colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade”6. 

A disposição supra mencionada ancora-se numa tendência contemporânea constatada 
em inúmeros ordenamentos jurídicos estrangeiros7 que passaram a apostar progressivamente 
no potencial sancionador da norma penal como possível solução à crescente, e aparentemente 
incontrolável, degradação ambiental, que se verificava com o crescimento econômico 
desordenado e frenético posterior ao final do séc. XX8.  

Além disso, a expansão do Direito Penal em torno de entes coletivos poluidores 
espelhou as disposições normativas fundamentais de princípios jusambientalistas acolhidos 

                                                           
6 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 (BRASIL, 1988). 
7 Segundo Vasconcelos, foi este o caso de Inglaterra, Portugal, França, Espanha, Austrália, Suíça, Japão, 
Dinamarca, Holanda, Canadá, Escócia e Estados Unidos (VASCONCELOS, Gladys da Costa. Responsabilidade 
penal da pessoa jurídica - aspectos pontuais. Boletim Científico da Escola Superior do Ministério Público da 
União, Brasília, ano 14, n. 46, p. 33-63, 2015, p. 41-42). 
8 COSTA, Beatriz Souza. A Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica por Crime Ambiental: Visões Doutrinária 
e Jurisprudencial. Revista dos Tribunais, 2013, v. 102, n. 934, ago, p. 205-222. 
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pela Constituição Federal de 1988, como o princípio do poluidor-pagador9; o princípio da 
prevenção10; e o princípio da reparação integral11.  

Contudo, a ideia de imputar uma sanção penal a um ente coletivo sempre soou como 
uma aberração jurídica na visão de muitos juristas da seara criminal, os quais sempre 
advogaram pela inviabilidade de erigir um Direito Penal que punisse entes desprovidos de 
capacidade penal12, ainda que se estivesse a postular a defesa de um interesse jurídico de maior 
relevância. Na visão de boa parcela da doutrina penalista brasileira, os entes coletivos não 
possuiriam consciência, autonomia e vontade própria, razão pela qual não teriam capacidade 
penal para serem submetidos ao jugo de uma sanção penal13. Neste caso, os estudiosos 
defendiam que a persecução penal deveria se efetivar apenas e tão somente em relação aos 
indivíduos que porventura integrassem a pessoa jurídica, isto é, àqueles que, tendo capacidade 
penal reconhecida, poderiam delinquir e ser responsabilizados judicialmente pelo delito 
praticado. 

Além disso, outros aspectos patentes desta tradição dogmática sempre serviram de 
empecilho à admissão da responsabilização penal de pessoas jurídicas poluidoras, dentre os 
quais citam-se, como os mais emblemáticos: (1) a suposta ausência de relevância jurídica do 
bem ambiental para figurar no rol de interesses defendidos pela via extrema da pena14; (2) a 
suposta inviabilidade da expansão penalista em torno de interesses jurídicos difusos15; (3) o 
                                                           
9 O princípio do poluidor-pagador determina que o poluidor deve arcar com os custos relativos às medidas de 
prevenção e luta contra a poluição (CRUZ, Ana Paula Fernandes Nogueira da. A Culpabilidade nos Crimes 
Ambientais, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo: 2009, p. 171.). 
10 Pelo princípio da prevenção ambiental o Poder Público deve adotar medidas preventivas, cautelares e a priori,  
contra o dano ambiental, isto é, deve intervir na esfera jurídica do potencial poluidor antes da concreta deflagração 
do dano ambiental (FIORILLO, Celso Antônio. Curso de Direito Ambiental. 18ª edição. São Paulo: Editora 
Saraiva, 2018, p. 92).  
11 Diretamente vinculado aos princípios do poluidor-pagador e da prevenção, o princípio jusambiental da reparação 
integral determina que as medidas reparatórias a serem promovidas contra a degradação ambiental devem perfazer-
se da maneira mais completa, efetiva e integral possível (GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental. 
4ª edição. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2015, p. 67). 
12 Conceitua-se a capacidade penal como “o conjunto das condições exigidas para que um sujeito possa tornar-se 
titular de direitos ou obrigações no campo do Direito Penal” (JESUS, Damásio de. Direito penal - Parte Geral. 
32ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2011, p. 209.). 
13 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: parte geral. 3ª edição. Curitiba: ICPC; Lumen Juris, 2008, p. 444; 
PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro – Vol. 1. 14ª edição. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2014, p. 398; ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Manual de direito penal brasileiro, volume 1: parte geral. 
9ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 359; BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de 
Direito Penal - Parte Geral. 23ª edição. São Paulo: Editora SaraivaJur, 2017, p. 643; HUNGRIA, Nelson. 
Comentários ao Código Penal - volume 1, tomo 2, 5ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 11. 
14 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: parte geral. 3ª edição. Curitiba: ICPC; Lumen Juris, 2008, p. 17; 
JÚNIOR, Miguel Reale. A lei dos crimes ambientais. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 345, p. 121-127, 1999, 
jan./fev./mar. 
15 Segundo Juarez Cirino dos Santos, “na atualidade, juristas e criminólogos críticos propõem reservar o conceito 
de bem jurídico para os direitos e garantias individuais do ser humano, excluindo a criminalização (...) dos 
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suposto conflito normativo com vários princípios juspenalistas, como o princípio da legalidade, 
o princípio da pessoalidade, o princípio da lesividade e o princípio da intervenção mínima16; e 
(4) a suposta impossibilidade de compatibilização entre as atividades desempenhadas por uma 
pessoa jurídica e as categorias dogmáticas tradicionais do conceito de crime (tipicidade, 
antijuridicidade e culpabilidade)17. 

Inclusive, chegou-se ao extremo de alegar uma suposta inconstitucionalidade do §3º, do 
art. 225, da CF/88 e, consequentemente, do caput, do art. 3º, da Lei 9.605/98, sob o 
entendimento de que o poder constituinte jamais poderia pretender inovar na seara penal de 
modo a vilipendiar perspectivas dogmáticas já há muito consolidadas na tradição jurídico-
penal, como as noções de exclusiva proteção de bens jurídicos individuais18, o antiquíssimo 
corolário do societas delinquere non potest19, e as noções de princípios protetivos do indivíduo 
e limitadores do poder punitivo estatal (princípio da legalidade, princípio da pessoalidade, 
princípio da intervenção mínima, princípio da lesividade, etc) 20. 

Daí, irrompeu um tortuoso dilema no debate acadêmico juspenalista/jusambientalista, 
com dois polos em permanente oposição: de um lado, aqueles identificados com o valor da 
proteção ambiental, compostos, em sua maioria, por juristas do Direito Ambiental moderno21, 
                                                           
interesses difusos característicos de complexos funcionais como a economia, a ecologia, o sistema tributário etc” 
(SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: parte geral. 3ª edição. Curitiba: ICPC; Lumen Juris, 2008, p. 17). 
16 JÚNIOR, Miguel Reale. A lei dos crimes ambientais. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 345, p. 121-127, 1999, 
jan./fev./mar.; SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: parte geral. 3ª edição. Curitiba: ICPC; Lumen Juris, 
2008, p. 440-444; HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal - volume 1, tomo 2. 5ª edição. Rio de 
Janeiro: Forense, 1978, p. 11; PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro – Vol. 1. 14ª edição. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 398-400. 
17 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: parte geral. 3ª edição. Curitiba: ICPC; Lumen Juris, 2008, p. 444; 
PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro – Vol. 1. 14ª edição. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2014, p. 398; ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Manual de direito penal brasileiro, volume 1: parte geral. 
9ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 359; BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de 
direito penal, volume 1: Parte geral. 17ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 643; HUNGRIA, Nelson. 
Comentários ao Código Penal - volume 1, tomo 2. 5ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 11. 
18 Bens jurídicos individuais seriam aqueles de titularidade determinada e individualizada, como a “vida”, a 
“propriedade”, a “dignidade sexual”, etc (SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: parte geral. 3ª edição. 
Curitiba: ICPC; Lumen Juris, 2008). 
19 “A sociedade não pode delinquir” (Tradução livre). 
20 CONSTANTINO, Carlos Ernani. Meio Ambiente - O art. 3º da Lei 9.605/98 é inconstitucional. Revista Jurídica, 
1998, v. 46, n. 250, ago, p. 44-47. 
21 COSTA, Rafael de Oliveira. Responsabilidade Penal Ambiental da Pessoa Jurídica, Teoria da Dupla Imputação 
e Hermenêutica Constitucional: Uma Análise Crítica do RE 548.181/PR. Revista de Direito Ambiental. Vol. 79. 
ano 20. jul./set., 2015, p. 231-246; VASCONCELOS, Gladys da Costa. Responsabilidade penal da pessoa jurídica 
- aspectos pontuais. Boletim Científico da Escola Superior do Ministério Público da União, Brasília, ano 14, n. 
46, p. 33-63, 2015, p. 41-42; SANTOS, Antônio R. dos. Programa Ambiental. A última arca de Noé. 1999/2001. 
In MIGLIAYACCA, Luís Carlos; RODRIGUES, Marcello Mello. Crime Ambiental Atribuído à Pessoa Jurídica. 
Revista Jurídica, São Paulo, v. 52, n. 322, p. 82-100, 2004; CRUZ, Ana Paula Fernandes Nogueira da. A 
Culpabilidade nos Crimes Ambientais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009; FRANCO, Afonso Arinos 
de Melo. Responsabilidade criminal das pessoas jurídicas. Rio de Janeiro: Editora Gráphica Ypiranga, 1930; 
CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal - Parte Geral. 15ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2017; LIMA, 
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que advogavam pela responsabilização penal plena de entes coletivos poluidores e, 
consequentemente, pela eficácia jurídica plena da literalidade do §3º, do art. 225/CF, e do caput 
do art. 3º, da Lei 9.605/98; do outro lado, aqueles identificados com a perpetuação do sistema 
de justiça criminal tradicional, compostos, em sua maioria, por juristas do Direito Penal 
tradicional, que postulavam pela inconstitucionalidade do caput, do art. 3º, da Lei 9.605/98 e, 
consequentemente, pela irresponsabilidade penal de pessoas jurídicas22.  

Eis que surgiu a Teoria da Dupla Imputação como uma aparente alternativa 
“intermediária”, ao dilema criado, pois possibilitava, de um lado, a responsabilização penal de 
pessoas jurídicas poluidoras, e do outro condescendia com certos aspectos clássicos da 
dogmática jurídico penal. 

Por outro lado, referida teoria limitava consideravelmente a responsabilização ambiental 
das próprias pessoas jurídicas poluidoras ao estabelecer critérios bastante rígidos (do ponto de 
vista penal e processual penal) para viabilizar a imputação contra os entes coletivos, quais 
sejam: imputação concomitante da pessoa física integrante do ente coletivo que tenha agido 
com poder de direção, chefia ou mando; demonstração de que a infração foi praticada no 
interesse ou benefício do ente coletivo poluidor; e demonstração de que a infração praticada 
conferiu alguma utilidade prática à pessoa jurídica delinquente. 

De todo modo, a Teoria da Dupla Imputação representou o estopim do processo de 
responsabilização penal de entes coletivos poluidores, gozando de larga aceitação pela 
jurisprudência brasileira, sobretudo no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal 
Federal, até pelo menos o ano de 201423.  
                                                           
Lucas Azevedo de. Uma Análise Crítica Acerca da Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica de Direito Público 
por Crime Ambiental: Instrumento de Consolidação de Um Novo Paradigma do Direito Penal em Face da Tutela 
Ambiental. Revista Internacional de Direito Ambiental, v. 4, n. 10, p. 159-198, 2015, jan./abr., p. 169; FILHO, 
Ney de Barros Bello. Responsabilidade criminal da pessoa jurídica por crimes contra o ambiente: um balanço após 
27 anos de Constituição. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, v. 80, Ano 20, p. 233-255, 2015, out./dez., p. 
250; FIORILLO, Celso Antônio. Crimes Ambientais. 2ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2017; VALENTE, 
Victor Augusto Estevam. Direito penal de empresa e criminalidade econômica organizada. Curitiba: Juruá, 2015, 
In MOURA, Evânio. Culpabilidade, Pessoa Jurídica Criminosa e Delitos Empresariais. Revista dos Tribunais, São 
Paulo, v. 987, ano 107, p. 217-240, 2018; FREITAS, Vladimir Passos de. A Contribuição da Lei dos Crimes 
Ambientais na Defesa do Meio Ambiente. Revista CEJ - Centro de Estudos Judiciário do Conselho da Justiça 
Federal, Brasília, n. 33, abr./jun., 2006, p. 5-15. 
22 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: parte geral. 3ª edição. Curitiba: ICPC; Lumen Juris, 2008, p. 444; 
PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro – Vol. 1. 14ª edição. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2014, p. 398; ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Manual de direito penal brasileiro, volume 1: parte geral. 
9ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 359; BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de 
direito penal, volume 1: Parte geral. 17ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 643; HUNGRIA, Nelson. 
Comentários ao Código Penal - volume 1, tomo 2. 5ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 11. 
23 Conforme consta dos seguintes precedentes jurisprudenciais: STJ, RMS 27593 – SP, Relator(a) Ministra Maria 
Thereza de Assis Moura – 6ª Turma. Data do Julgamento 04/09/2012. Data da Publicação/Fonte DJ 02.10.2012; 
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Eventualmente, a prática cotidiana nos tribunais brasileiros deixou indene de dúvidas 
que as exigências da dupla imputação para fins de incriminação de pessoas jurídicas poluidoras 
passaram a configurar um ônus processual desmedido e arbitrário, que limitava muito a 
persecução penal e a proteção do bem jurídico ambiental.  

Inclusive, verificou-se que em muitos casos era simplesmente impossível demonstrar, 
com o grau de precisão exigido em uma imputação penal, quais integrantes da pessoa jurídica 
poluidora teriam, efetivamente, agido com poder de direção, chefia ou mando no sentido de 
praticar o delito ambiental, posto que o modo de funcionamento das empresas, sociedades, 
associações, etc, sempre foi caracterizado por hierarquizações complexas e delegações de 
funções diversas24, nas quais as funções de cada um dos integrantes nem sempre eram 
delimitadas com grau de exatidão absoluta25. Daí porque, inclusive, abria-se a possibilidade de 
incriminar até mesmo funcionários menores ou empregados subalternos, que nem de longe 
deveriam figurar no polo passivo da imputação criminal26. 

Deste modo, a despeito de ter viabilizado, em um primeiro momento, a persecução penal 
contra pessoas jurídicas poluidoras, a Teoria da Dupla Imputação acabou por reduzir a eficácia 
jurídica de importantes normas protetivas do meio ambiente (sobretudo aquelas constantes do 
§3º, do art. 225, da CF/88, que determinavam a responsabilização penal de entes coletivos 
poluidores), na medida em que, além de não ser prevista na literalidade do §3º, do art. 225, da 
CF/88,  limitava consideravelmente a responsabilização penal de entes coletivos poluidores, 
sendo, na realidade, empregada muito mais no sentido de promover a impunidade e a leniência 
destes entes. 

                                                           
STJ, RMS 37293 – SP, Relator(a) Ministra Laurita Vaz - 5ª Turma. Data do Julgamento 02/05/2013. Data da 
Publicação/Fonte DJ 09.05.2013; STJ, REsp – SC, Relator(a) Min. FELIX FISCHER - 5ª Turma. Data de 
Julgamento 17/04/2007. Data de Publicação/Fonte DJ 18.06.2007; dentre outros. 
24 RODRÍGUEZ, Laura del Carmen Zúñiga. Bases para un Modelo de Imputación de Responsabilidad Penal a 
las Personas Jurídicas. Navarra: Editora Arazandi, Elcano, 2000, p. 188-189. 
25 Exemplo ilustrativo desta conjuntura pode ser percebido do julgamento do Recurso em Mandado de Segurança 
nº 16.696/PR, pelo STJ, no qual trancou-se a ação penal movida contra a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), em 
função do fato de que a imputação criminal movida contra seus integrantes (ex-presidente e superintendente de 
refinaria) não havia prosperado (STJ – Recurso em Mandado de Segurança nº 16.696/PR, Rel. Min. Hamilton 
Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 09/02/2006, publicado no DJ de 13/03/2006). Na hipótese, a empresa estava 
respondendo na esfera cível, administrativa e criminal pelo desastre ambiental referente ao vazamento de milhões 
de toneladas de óleo cru nas margens dos Rios Bariguii e Iguaçu, o que foi considerado um dos maiores desastres 
ambientais da história do Brasil, e o maior da história do Estado do Paraná (FONTE: 
<https://www.sindipetroprsc.org.br/site/index.php/noticias/item/2296-memorial-no-sindipetro-lembra-as-
v%C3%ADtimas-do-vazamento-nos-rios-barigui-e-igua%C3%A7u> Acesso em 9 jun. 2019, às 16:52). 
26 FILHO, Ney de Barros Bello. Responsabilidade criminal da pessoa jurídica por crimes contra o ambiente: um 
balanço após 27 anos de Constituição. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, v. 80, Ano 20, p. 233-255, 2015, 
out./dez., p. 250. 
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A inadequação das exigências processuais da dupla imputação tornou-se ainda mais 
manifesta, conquanto evidenciou-se que estas sequer poderiam ser compreendidas como 
exigências explícitas ou implícitas do texto constitucional, porquanto, as expressões 
empregadas pelo constituinte originário denotam que sua intenção inicial fora de igualar a 
responsabilidade penal de pessoas físicas à responsabilidade penal de pessoas jurídicas, não 
tendo estabelecido quaisquer restrições em relação a estas. Portanto, tratava-se de cláusula 
arbitrária de limitação do poder punitivo estatal não contemplada pelo mandamento 
constitucional27. 

No intuito de demonstrar uma solução ao problema jurídico gerado pela adoção 
jurisprudencial da Teoria da Dupla Imputação, até meados de 2014, o presente trabalho busca 
lançar luzes, incialmente, sobre os argumentos utilizados pela doutrina brasileira mais 
favoráveis ao reconhecimento da capacidade penal plena e autônoma de entes coletivos 
poluidores, com especial atenção àqueles que se orientam para (1) defender e esmiuçar a 
compatibilidade entre os princípios fundamentais do Direito Penal (princípio da legalidade, 
princípio da pessoalidade, princípio da lesividade, princípio da intervenção mínima) e a 
incriminação de entes coletivos; (2) atestar a máxima relevância do interesse ambiental para a 
seara do Direito Penal, sob o entendimento de que o acesso ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado configura valor fundamental para a preservação da vida humana e, sob esta ótica, 
caracterizaria bem jurídico passível de ser tutelado pela norma penal; e (3) postular de que 
maneira, e sob quais critérios, se poderia interpretar as atividades ilícitas de uma pessoa jurídica 
pelas categorias dogmáticas tradicionais do conceito analítico de crime (tipicidade, 
antijuridicidade e culpabilidade), sem que se incorresse em quaisquer desvarios jurídicos ou 
anomalias dogmáticas. 

Posteriormente, serão analisados os principais fundamentos jurídicos adotados no 
julgamento paradigma do RE nº 548.181/PR, em 6 de agosto de 2013, no qual o STF decidiu, 
por unanimidade, conferir eficácia jurídica plena à literalidade do §3º, do art. 225, da CF/88, ao 
assentir com a possibilidade de prosseguimento de ação penal apenas e tão somente contra a 
pessoa jurídica (que neste caso seria a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás), independentemente 
de inexistência ou afastamento da imputação criminal formulada contra eventuais integrantes. 

                                                           
27 SCHECAIRA, Sérgio Salomão. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, p. 
133. 
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Tendo em vista que o julgado supra referido representou o início do declínio da Teoria 
da Dupla Imputação na jurisprudência brasileira, sua análise é crucial para a compreensão da 
superação do paradigma anterior de responsabilização ambiental limitada de entes coletivos 
poluidores. Além disso, consigna-se a importância do RE nº 548.181/PR para atribuir eficácia 
jurídica plena ao disposto no §3º, do art. 225, da CF/88, na medida em que os fundamentos do 
voto vencedor forneceram substrato jurídico para que outros tribunais acolhessem, 
paulatinamente, a tese da irrestrita responsabilidade penal de pessoas jurídicas poluidoras28. 

Por fim, através deste trabalho se pretende averiguar a eficácia jurídica resultante deste 
processo de superação da Teoria da Dupla Imputação, sobretudo no que tange à eficácia jurídica 
das disposições do §3º, do art. 225, da CF/88 e dos princípios jusambientais acolhidos pela 
ordem constitucional vigente mais pertinentes à matéria (princípio do desenvolvimento 
sustentável, princípio do poluidor-pagador, princípio da prevenção e princípio da reparação 
integral). 

Demonstrar-se-á, ao fim, que a jurisprudência brasileira foi exitosa em promover a 
máxima eficácia jurídica do paradigma constitucional de preservação ambiental, sob o 
entendimento de que a interpretação mais adequada da literalidade da norma ambiental 
constitucional, e dos princípios jusambientalistas aponta na direção da responsabilização plena 
e autônoma de entes coletivos poluidores, com a consequente superação de exigências 
processuais injustificadas, como as da dupla imputação, posto que o mecanismo de controle 
penal, em relação a estes entes, deve ser tido como imprescindível à conservação e recuperação 
da degradação ambiental. 

Para alcançar este desiderato, na confecção deste trabalho adotou-se como metodologia 
de pesquisa a análise doutrinária brasileira dos últimos 30 anos (com ênfase em autores do 
Direito Penal e do Direito Ambiental brasileiro), posterior à promulgação da Constituição 
Federal de 1988, de modo a estabelecer as bases teóricas do paradigma constitucional atual de 
preservação do bem jurídico ambiental pela via penal e do sistema jurídico-penal tradicional, 
voltado para um Direito Penal individualista.  
                                                           
28 Conforme consta dos seguintes precedentes: STJ - Recurso em Mandado de Segurança nº 39.173/BA, Rel. Min. 
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, publicado em 13/08/2015, disponibilizado no DJe de 12/05/2015; 
STJ - Habeas Corpus nº 248.073/MT, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, publicado em 10/04/2014, 
disponibilizado no DJe de 09/04/2014; STJ - Agravo Regimental no Recurso em Mandado de Segurança nº 
48851/BA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, publicado e disponibilizado no DJe em 26/02/2018; STJ - 
Recurso em Mandado de Segurança 56.073/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, publicado e 
disponibilizado no DJe em 03/10/2018; STJ - Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 88.264/ES, Rel. Min. 
Reynaldo Soares da Fonseca, publicado em 21/02/2018, disponibilizado no DJe de 21/02/2018, dentre outros. 
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Através desta análise, busca-se, também, esmiuçar as consolidações dogmáticas dos 
principais argumentos favoráveis e desfavoráveis à dupla imputação, tendo em vista que o 
objetivo específico do trabalho consiste em analisar a eficácia jurídica resultante da superação 
de referida teoria pela jurisprudência brasileira. Por esse motivo, na metodologia foi incluída a 
análise da jurisprudência brasileira proveniente do STJ e do STF, demarcada aqui por dois 
momentos distintos: (1) fase de aceitação irrestrita da dupla imputação para fins de 
incriminação de entes coletivos poluidores (jurisprudência anterior a 2014); e (2) fase de 
superação de dupla imputação, com a incriminação irrestrita de entes coletivos poluidores 
(jurisprudência posterior a 2014). 

No primeiro capítulo pormenorizar-se-á o status quo ineficaz de responsabilização penal 
das pessoas jurídicas poluidoras pela teoria da dupla imputação. Inicialmente, será 
esquadrinhada a causa inicial de referida teoria: o conflito entre o sistema de proteção ambiental 
moderno e o sistema jurídico-penal tradicional, no qual verificou-se, em um primeiro momento, 
uma suposta inviabilidade de expansão dos horizontes penalistas em torno de entes coletivos 
em função (1) da leitura tradicional da doutrina penalista dos elementos do crime; (2) da 
ausência de relevância jurídica do bem ambiental; (3) da leitura tradicional dos princípios 
juspenalistas. Desse modo, serão elucidados os argumentos mais emblemáticos da doutrina 
brasileira que demarcaram os pontos de resistência dogmática do Direito Penal tradicional.  

Na sequência, o primeiro capítulo encaminha-se na direção oposta: revelando os 
aspectos fundamentais da mudança radical no paradigma jurídico-constitucional da proteção do 
meio ambiente, consolidado no que ficou conhecido como “A Constituição Verde”29, sobretudo 
após o reconhecimento expresso no texto constitucional da relevância jurídica do bem 
ambiental para fins de proteção penal30. Nesse ponto, então, serão demonstrados os argumentos 
da doutrina jusambientalista que fundamentam uma nova leitura do Direito Penal Ambiental no 
paradigma jurídico-constitucional de 1988, dando nota de sua harmonia e perfeito alinhamento 
com os princípios fundamentais do Direito Penal31. Por fim, conclui-se o capítulo com a 
                                                           
29 FREITAS, Gilberto Passos de. A Constituição Brasileira de 1988: A Constituição Ecológica. Revista do 
Advogado - Associação dos Advogados de São Paulo, São Paulo, v. 29, n. 102, p. 52-57, 2009, p. 53. 
30 CRUZ, Ana Paula Fernandes Nogueira da. A Culpabilidade nos Crimes Ambientais. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2009, p. 30-31. 
31 FREITAS, Vladimir Passos de. A Contribuição da Lei dos Crimes Ambientais na Defesa do Meio Ambiente. 
Revista CEJ - Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, Brasília, v. 10, n. 33, p. 5-15, 2006b, 
abr./jun. 2006. p. 7; FILHO, Ney de Barros Bello. Responsabilidade criminal da pessoa jurídica por crimes contra 
o ambiente: um balanço após 27 anos de Constituição. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, v. 80, Ano 20, p. 
233-255, 2015, out./dez., p. 243-244; FIORILLO, Celso Antônio. Crimes Ambientais. 2ª edição. São Paulo: 
Editora Saraiva, 2017, p. 37. CRUZ, Ana Paula Fernandes Nogueira da. A Culpabilidade nos Crimes Ambientais. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 73-75; FREITAS, Vladimir Passos de; FREITAS, Gilberto 
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considerações doutrinárias e jurisprudenciais a respeito da alternativa elaborada pela doutrina 
contemporânea para lidar com a leitura tradicional do Direito Penal a respeito dos elementos 
do crime: a Teoria da Dupla Imputação. 

Posteriormente, no segundo capítulo, será tratada a eficácia jurídica resultante da 
superação da teoria da dupla imputação, inicialmente na doutrina e depois na jurisprudência, 
sendo abordados os principais pontos da parcela da doutrina juspenalista simpática à admissão 
da responsabilização penal plena e autônoma dos entes coletivos poluidores32. Tendo em vista 
a importância das modernas teorias civilistas a respeito da natureza jurídica da pessoa jurídica 
(com especial menção à Teoria da Realidade Orgânica, de Otto Von Gierke33), elucidar-se-ão 
seus principais conceitos e definições, sobretudo no que tange ao reconhecimento da 
consciência, da autonomia e da vontade própria do ente coletivo. Seguidamente, à luz das bases 
teóricas realistas, prossegue-se com a exposição da reformulação de conceitos dogmáticos 
fundamentais do Direito Penal tradicional (tipicidade e culpabilidade), com o que se tornou 
viável analisar criminalmente as condutas desempenhadas pelas pessoas jurídicas no sentido de 
incriminá-las e responsabilizá-las pelo delito cometido. Aqui figuram com destaque as 
contribuições teóricas de juristas como Klaus Tiedmann34, responsável pela criação de 
definições bastante inovadoras e totalmente aplicáveis à delinquência ambiental corporativa, 

                                                           
Passos de. Crimes Contra a Natureza: (de acordo com a Lei 9.605/98). 8ª edição. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2006a, p. 38; LIMA, Lucas Azevedo de. Uma Análise Crítica Acerca da Responsabilidade Penal da 
Pessoa Jurídica de Direito Público por Crime Ambiental: Instrumento de Consolidação de Um Novo Paradigma 
do Direito Penal em Face da Tutela Ambiental. Revista Internacional de Direito Ambiental, v. 4, n. 10, p. 159-
198, 2015, jan./abr, p. 54; JORGE, Fernando de Sandy Lopes Pessoa. Ensaio sobre os pressupostos da 
responsabilidade civil. Portugal, Coimbra: Almedina, 1995, p. 44-49; MACHADO, Fábio Guedes de Paula. 
Reminiscências da Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica e sua Efetividade. Revista Forense, Rio de Janeiro, 
v. 405, Ano 105, p. 201-221, 2009, p. 208. 
32 VASCONCELOS, Gladys da Costa. Responsabilidade penal da pessoa jurídica - aspectos pontuais. Boletim 
Científico da Escola Superior do Ministério Público da União, 2015, v. 14, n. 46, ed. especial, p. 33-63; 
SHECAIRA, Sérgio Salomão. Responsabilidade Penal das Pessoas Jurídicas: Uma Perspectiva do Direito 
Brasileiro. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 101, n. 921, p. 281-294, 2012, p. 288; LIMA, Lucas Azevedo de. 
Uma Análise Crítica Acerca da Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica de Direito Público por Crime 
Ambiental: Instrumento de Consolidação de Um Novo Paradigma do Direito Penal em Face da Tutela Ambiental. 
Revista Internacional de Direito Ambiental, v. 4, n. 10, p. 159-198, 2015, jan./abr., p. 169; COSTA, Rafael de 
Oliveira. Responsabilidade Penal Ambiental da Pessoa Jurídica, Teoria da Dupla Imputação e Hermenêutica 
Constitucional: Uma Análise Crítica do RE 548.181/PR. Revista de Direito Ambiental. Vol. 79. ano 20. jul./set., 
2015, p. 231-246; FIORILLO, Celso Antônio. Crimes Ambientais. 2ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, p. 
36; VALENTE, Victor Augusto Estevam. Direito penal de empresa e criminalidade econômica organizada. 
Curitiba: Juruá, 2015, In MOURA, Evânio. Culpabilidade, Pessoa Jurídica Criminosa e Delitos Empresariais. 
Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 987, ano 107, p. 217-240, 2018, p. 225; SMANIO, Gianpaolo Poggio. A 
Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica. Revista Bonijuris, v. 17, n. 505, p. 14-18, 2005, p. 16. 
33 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. 29ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2012, p. 265. 
34 Tiedemann, K. Responsabilidad penal de personas jurídicas y empresas en derecho comparado. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais - Publicação oficial do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, São Paulo, 
ano 3, n. 11, p. 21-35, 1995, jul.-set., p. 30. 
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como o de culpabilidade social, no qual erigiu-se um conceito especificamente voltado para 
determinar a reprovabilidade das condutas criminosas de pessoas jurídicas.  

O capítulo se encerra com a análise da virada jurisprudencial em 2014, quando, por 
ocasião do julgamento do RE nº 548.181/PR, em 6 de agosto de 2013, a Suprema Corte sepultou 
definitivamente a Teoria da Dupla Imputação, permitindo a responsabilização penal irrestrita 
de pessoas jurídicas poluidoras. Nesta análise, inclui-se as considerações a respeito da eficácia 
jurídica resultante da superação de referida teoria no que tange ao sentido original do §3º, do 
art. 225, da CF/88, e aos princípios constitucionais de proteção e preservação ambiental 
(princípio do desenvolvimento sustentável, princípio do poluidor-pagador, princípio da 
prevenção e princípio da reparação integral), em que se demonstra o estrito alinhamento entre 
o novo design verde da CF/88 e a tese da responsabilização penal plena de entes coletivos 
poluidores. 
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1. O status quo ineficaz de responsabilização penal das pessoas jurídicas por danos 
ambientais pela teoria da dupla imputação 

O status quo de responsabilização penal das pessoas jurídicas por danos ambientais, 
estabelecido pela teoria da dupla imputação35, representou algum avanço na preservação 
ambiental, pois viabilizou a imposição da sanção penal aos entes coletivos poluidores, que, até 
então, somente eram responsabilizados na esfera cível e administrativa36. Verificou-se, 
entretanto, uma insustentável ineficácia jurídica do status quo no atendimento dos imperativos 
jurídicos de ordem constitucional (art. 225, §3º da CF/88) e legal (art. 3º da Lei 9.605/98) e dos 
princípios fundamentais do Direito Ambiental (princípio da prevenção, princípio da precaução, 
princípio do poluidor-pagador, etc), porque a responsabilização penal do ente coletivo ainda 
era profundamente limitada pela exigência da dupla imputação. Tal exigência trouxe enormes 
transtornos para a persecução penal das pessoas jurídicas poluidoras, sobretudo porque em 
muitos casos era absolutamente inviável precisar com clareza quais integrantes do ente coletivo 
deveriam figurar no polo passivo do processo penal. Por este motivo, variados casos de 
degradação das condições naturais do meio ambiente, deflagrados por pessoas jurídicas, 
encerravam-se sem nenhuma penalização do ente coletivo, desguarnecendo totalmente o bem 
jurídico ambiental da proteção penal, e intensificando a impunidade de delitos cometidos por 
empresas, sociedades legalmente constituídas e indústrias poluidoras37. 

A teoria da dupla imputação surgiu como uma aparente alternativa para o problema legal 
da obrigatoriedade da responsabilização penal das pessoas jurídicas por danos ambientais em 
meio a uma tradição penalista antiquada e rígida. Na edição dos dispositivos normativos do §3º, 
do art. 225, da CF/88, e do art. 3º, caput da Lei nº 9.605/98, o Poder Constituinte efetuou uma 
escolha político-constitucional de considerar o meio ambiente ecologicamente equilibrado 
                                                           
35 Segundo a teoria da dupla imputação, a responsabilização penal das pessoas jurídicas seria viável desde que 
fosse efetuada a prévia imputação criminal contra as pessoas físicas que a integram, no entendimento de que 
nenhuma sanção penal seria imposta à pessoa jurídica sem a prévia e anterior imputação dupla: imputação contra 
o ente coletivo e contra as pessoas físicas integrantes co-autoras. 
36 A responsabilização penal de pessoas jurídicas por lesão ao meio ambiente foi inicialmente introduzida no 
ordenamento jurídico brasileiro pelo § 3º, do art. 225, da CF/88, segundo o qual “As condutas e atividades 
consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”. Posteriormente, a Lei nº 9.605/98 
trouxe no caput do art. 3º outra disposição que explicitamente impunha a penalização de pessoas jurídicas por atos 
lesivos ao meio ambiente (“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”) e estabeleceu um conjunto 
de figuras delitivas (tipos penais) que sujeitariam pessoas físicas ou jurídicas à sanção penal posterior.  
37 LIMA, Lucas Azevedo de. Uma Análise Crítica Acerca da Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica de Direito 
Público por Crime Ambiental: Instrumento de Consolidação de Um Novo Paradigma do Direito Penal em Face da 
Tutela Ambiental. Revista Internacional de Direito Ambiental, v. 4, n. 10, p. 159-198, 2015, jan./abr., p. 169. 
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como bem jurídico fundamental para a preservação das presentes e futuras gerações, razão pela 
qual elegeu, dentre outros, a responsabilização ambiental de pessoas jurídicas através dos 
mecanismos de proteção penal, de modo a prevenir condutas e atividades consideradas lesivas 
ao meio ambiente. Entretanto, a referida escolha representou uma ruptura radical com o sistema 
de justiça criminal brasileiro, que sempre fora profundamente pautado pelas noções pessoais e 
individualistas de crime, de bem jurídico e de princípios limitadores do poder punitivo, e no 
bojo do qual se construiu uma unidade de instituições e normas jurídicas de inspiração romano-
germânica que criavam entraves intransponíveis à responsabilização penal de sociedades, 
associações, empresas, instituições, etc38.  

Apesar de ter consistido em importante avanço no incremento da prevenção ambiental 
sobretudo tendo em vista que a doutrina penalista brasileira, por muito tempo, foi 
majoritariamente refratária à responsabilização penal de entes coletivos39, é certo que a teoria 
da dupla imputação ainda está longe de concretizar o ideal jurídico de prevenção ambiental, 
pois também possui limitações insustentáveis, tanto nas suas bases teóricas quanto na sua 
eficácia prática.  

                                                           
38 Juarez Cirino dos Santos sintetiza bem esta problemática da confrontação entre o Direito Penal clássico e as 
novas construções teóricas do Direito Penal moderno, marcado pela responsabilização penal de entes coletivos: 
“A responsabilidade penal da pessoa jurídica é, talvez, o tema de política criminal e de Direito Penal mais 
controvertido da atualidade. Para começar, na área internacional existem duas posições diametralmente opostas: 
de um lado, os países regidos pelo sistema da common law, como Inglaterra e Estados Unidos, por exemplo, 
admitem a responsabilidade penal da pessoa jurídica, porque seus sistemas de justiça criminal, fundados em 
precedentes legais, não criam obstáculos dogmáticos; de outro lado, os países regidos por sistemas legais 
codificados, como os da Europa continental e da América Latina, rejeitam a responsabilidade penal da pessoa 
jurídica, porque seus sistemas de justiça criminal, fundados na unidade interna de instituições e normas jurídicas, 
criam obstáculos dogmáticos insuperáveis” (SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: parte geral. 3ª edição. 
Curitiba: ICPC; Lumen Juris, 2008, p. 431). 
39 Boa parte da doutrina penalista brasileira posicionou-se contrariamente à responsabilização penal de pessoas 
jurídicas, inclusive no âmbito da proteção e preservação do bem jurídico ambiental. Zaffaroni, por exemplo, 
argumenta que “A pessoa jurídica não pode ser autora de delito, porque não tem capacidade de conduta humana 
no seu sentido ôntico-ontológico” (ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Manual de direito penal brasileiro, volume 1: 
parte geral. 9ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 359). Nelson Hungria igualmente 
postulava que a prática delituosa seria fato unicamente praticável por uma pessoa, no entendimento de que, em 
relação às pessoas jurídicas, “faltam-lhes inteligência e vontade e, portanto, capacidade de direito penal” 
(HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal - volume 1, tomo 2. 5ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1978, 
p. 11). Perfilhando a mesma orientação, Juarez Cirino dos Santos ainda hoje sustenta que “a hipótese da 
responsabilidade penal impessoal da pessoa jurídica colidiria, por um lado, com os princípios constitucionais da 
legalidade e da culpabilidade, que definem o conceito de crime, e por outro lado, com os princípios constitucionais 
da personalidade da pena e da punibilidade, que delimitam o conceito de pena”. Outro penalista que opôs-se à 
responsabilização criminal de entes coletivos foi Luiz Régis Prado, segundo o qual “a responsabilidade penal da 
pessoa jurídica, anunciada na Lei 9605/1998, além de ser desnecessária, é incoerente com um Direito Penal de 
filiação romano-germânica e seus princípios, sendo, portanto, inconstitucional”. Por fim, podemos pontuar o 
magistério de Bitencourt, segundo o qual a maioria dos autores contemporâneos rejeitam a responsabilidade penal 
das pessoas jurídica, porque, em sua visão, há dois fundamentos principais a vedar tal responsabilização: “a falta 
de capacidade “natural” de ação e a carência de capacidade de culpabilidade” (BITENCOURT, Cezar Roberto. 
Tratado de direito penal, volume 1: Parte geral. 17ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 643). 
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Essas limitações teóricas e práticas reduziam profundamente o grau de penalização de 
entes coletivos poluidores, sobretudo ao exigir, do órgão encarregado da persecução penal, o 
pesadíssimo ônus de imputar criminalmente todos os demais integrantes da pessoa jurídica que 
teriam algum grau de envolvimento específico no sinistro ambiental investigado40, reduzindo a 
eficácia jurídica do §3º do art. 225 da CF/88, do caput do art. 3º, da Lei nº 9.605/98, e dos 
princípios explícitos e implícitos do Direito Ambiental. Assim, a teoria da dupla imputação 
demonstrou sua inépcia para conferir eficácia jurídica plena às disposições constitucionais de 
proteção e preservação do meio ambiente41. 

Antes, porém, de analisar-se detidamente a teoria da dupla imputação, cabe elucidar, 
primeiramente, os principais pontos de resistência da doutrina juspenalista em relação à 
incriminação de condutas das pessoas jurídicas (1.1); a virada no paradigma juspenalista 
clássico proporcionada pelas novas concepções de bem jurídico ambiental, à luz do Direito 
Ambiental moderno (1.2); e, por fim, em que medida a teoria da dupla imputação foi apta ou 
inapta a conduzir o Direito Penal na direção da proteção e da preservação do bem jurídico 
ambiental (1.3). 
1.1. Da resistência na tradição dogmática do Direito Penal à expansão penalista em torno 
da responsabilização ambiental de pessoas jurídicas  

Pelo menos até meados de 2014, a maior parte da doutrina penalista brasileira42 viu com 
maus olhos a responsabilização de pessoas jurídicas pela via extrema da pena, pois todos os 
seculares elementos analíticos do crime (tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade) foram 
concebidos para analisar fatos juridicamente relevantes para o Direito Penal e julgar a 
viabilidade de imposição de penas a indivíduos racionais, isto é, às pessoas físicas. 

Não sendo possível, na tradição juspenalista, profundamente influenciada pelos vetores 
individualistas do Iluminismo, compreender a conduta das pessoas jurídicas nas categorias 

                                                           
40 Some-se a isso o fato de que a absolvição destes integrantes acarretava, por decorrência lógica, penal e 
processual, a absolvição da pessoa jurídica, o que demonstra a dificuldade em responsabilizar-se o ente coletivo 
pelo fato criminoso praticado. 
41 COSTA, Rafael de Oliveira. Responsabilidade Penal Ambiental da Pessoa Jurídica, Teoria da Dupla Imputação 
e Hermenêutica Constitucional: Uma Análise Crítica do RE 548.181/PR. Revista de Direito Ambiental. Vol. 79. 
ano 20. jul./set., 2015, p. 231-246. 
42 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: parte geral. 3ª edição. Curitiba: ICPC; Lumen Juris, 2008, p. 444; 
PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro – Vol. 1. 14ª edição. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2014, p. 398; ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Manual de direito penal brasileiro, volume 1: parte geral. 
9ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 359; BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de 
direito penal, volume 1: Parte geral. 17ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 643; HUNGRIA, Nelson. 
Comentários ao Código Penal - volume 1, tomo 2. 5ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 11. 
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dogmáticas da tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, ficou-se inviável reconhecer a 
capacidade penal de entes coletivos, isto é, não lhes era reconhecido a aptidão para figurar como 
sujeitos de direitos e obrigações no campo penal43. Desse modo, igualmente, descabia impor 
sanções penais às pessoas jurídicas por fatos cometidos. 

Ademais, nem mesmo no espectro crítico do Direito Penal havia receptividade à 
introdução do bem jurídico ambiental no rol de valores juspenalizados, pois acreditava-se que 
estes não gozavam de relevância jurídica necessária para tanto44. Além disso, o acesso ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado caracteriza-se como um bem jurídico difuso, o que, por 
sua vez, inviabilizava, na esfera criminal, tanto a responsabilização ambiental da pessoa física 
quanto a responsabilização ambiental da pessoa jurídica, vez que até mesmo o lado mais crítico 
da doutrina penalista defendia que somente os bens jurídicos individuais poderiam ser 
resguardados pela via extrema da sanção penal45. 

                                                           
43 “O Direito Penal tradicional traz conceitos dogmáticos incompatíveis com a responsabilização penal da pessoa 
jurídica. As noções de conduta e de culpabilidade são formuladas de acordo com a pessoa humana, sendo 
impróprias para as pessoas jurídicas. O Direito Penal clássico é feito com a visão individualista, herdada do 
Iluminismo, como uma limitação ao poder do Estado” (SMANIO, Gianpaolo Poggio. A Responsabilidade Penal 
da Pessoa Jurídica. Revista Bonijuris, 2005, v. 17, n. 505, dez, p. 14-18). 
44 Apesar do posicionamento desta parcela da doutrina penalista, cabe pontuar que, à época de publicação deste 
trabalho, tramita no Poder Legislativo o Projeto de Lei nº 2.787 de 2019, que tipifica o crime de “ecocídio”, 
consistente na conduta de “Dar causa a desastre ecológico pela contaminação atmosférica, hídrica ou do solo, pela 
destruição significativa da flora ou mortandade de animais, que gere estado de calamidade pública. Alterando a 
Lei 9.605/98, o Projeto estabelece penas de 4 a 20 anos de reclusão, e multa, e ainda determina que, em caso de 
morte provocada pelo desastre ecológico, a pena é aplicada independentemente da prevista para o crime de 
homicídio (BRASIL. Projeto de Lei N. 2787, de 2019 (da Câmara dos Deputados). Altera a Lei nº 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998, para tipificar o crime de ecocídio e a conduta delitiva do responsável por desastre relativo a 
rompimento de barragem. Brasília, 9 de maio de 2019. Disponível em: < 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=4B573680E43261884628E93519B
D767E.proposicoesWebExterno1?codteor=1744716&filename=PL+2787/2019> Acesso em 10 de jul de 2019, às 
13:16, p. 1). Profundamente sensibilizados com os danos provocados pelos recentes desastres ambientais 
brasileiros, referentes ao rompimento das barragens de Mariana (5 de novembro de 2015) e de Brumadinho (25 de 
janeiro de 2019), os representantes do Poder Legislativo repudiaram o entendimento de que o meio ambiente não 
caracterizaria bem jurídico a ser necessariamente defendido pela via penal. Na justificação do Projeto de Lei, 
consignou-se que “Hoje, há que enquadrar a responsabilidade por ocorrências como essa com fundamento em 
tipos penais de cunho amplo, que geram questionamentos jurídicos e protelação de processos judiciais. Com o tipo 
penal específico, obter-se-á maior eficácia na persecução penal, avanço esse necessário em face dos 
acontecimentos recentes” (BRASIL. Projeto de Lei N. 2787, de 2019 (da Câmara dos Deputados). Altera a Lei nº 
9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para tipificar o crime de ecocídio e a conduta delitiva do responsável por desastre 
relativo a rompimento de barragem. Brasília, 9 de maio de 2019. Disponível em: < 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=4B573680E43261884628E93519B
D767E.proposicoesWebExterno1?codteor=1744716&filename=PL+2787/2019> Acesso em 10 de jul de 2019, às 
13:16, p. 3). 
45 Segundo Juarez Cirino dos Santos, “na atualidade, juristas e criminólogos críticos propõem reservar o conceito 
de bem jurídico para os direitos e garantias individuais do ser humano, excluindo a criminalização (a) da vontade 
do poder, (b) de papéis sistêmicos, (c) do risco abstrato, (d) ou dos interesses difusos característicos de complexos 
funcionais como a economia, a ecologia, o sistema tributário etc” (SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: 
parte geral. 3ª edição. Curitiba: ICPC; Lumen Juris, 2008, p. 17).  
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Some-se a esse cenário o fato de que a leitura que tradicionalmente se fazia dos 
princípios fundamentais de limitação do poder punitivo (princípio da legalidade, princípio da 
pessoalidade da pena, princípio da culpabilidade, etc) sempre acabava por atravancar a 
deflagração da persecução penal diretamente contra as pessoas jurídicas, justamente porque tal 
leitura alinhava-se ao paradigma individualista de proteção da pessoa física contra o exercício 
arbitrário, irracional e desmedido do poder punitivo pelo Estado, e não, propriamente, à defesa 
dos interesses de pessoas jurídicas46. 

A rigidez da doutrina penalista clássica pode aqui ser observada a partir da incapacidade 
penal das pessoas jurídicas à luz da leitura tradicional dos elementos do crime (1.1.1), da 
inviabilidade de incriminação de condutas danosas ao meio ambiente em função da 
consideração de uma ausência de relevância jurídica do bem ambiental (1.1.2), da 
inviabilização da responsabilidade ambiental de pessoas jurídicas na esfera criminal pela leitura 
tradicional dos princípios juspenalistas (1.1.3). 

                                                           
46 Nelson Hungria, inclusive, foi explícito no sentido de que o resguardo do princípio do societas delinquere non 
potest seria mandamento absoluto, posto que a sanção penal imposta ao ente coletivo acabaria por atingir, não a 
este, mas às pessoas físicas que o compõe, caracterizando, portanto, violação ao princípio da pessoalidade da pena 
(HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal - volume 1, tomo 2. 5ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1978, 
p. 11). Luiz Régis Prado aponta que, em decorrência da ausência de consciência e vontade na pessoa jurídica, a 
sua criminalização direta ou indireta acabaria por acionar a persecução criminal contra ente não dotado de 
capacidade de culpabilidade, o que por sua vez ocasionaria violação ao princípio da culpabilidade. Ademais, 
alinhando-se com a posição de Nelson Hungria, o autor defende que a responsabilização penal do ente coletivo 
acabaria por violar o princípio da personalidade da pena, o qual impõe que “a sanção penal recaia exclusivamente 
sobre os autores materiais do delito e não sobre todos os membros da corporação (v.g. operários, sócios 
minoritários etc), o que ocorreria caso se lhe impusesse uma pena. Enfim, conclui o autor dizendo que “a 
responsabilidade penal da pessoa jurídica, anunciada na Lei 9605/1998, além de ser desnecessária, é incoerente 
com um Direito Penal de filiação romano-germânica e seus princípios, sendo, portanto, inconstitucional” 
(PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro – Vol. 1. 14ª edição. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2014, p. 398-400). Juarez Cirino dos Santos afirma que a responsabilização penal de pessoas jurídicas 
representa violação do princípio da legalidade (nullum crimen sine lege) porquanto o ente coletivo, em sua visão, 
seria incapaz de praticar ação, vez que “se a ação como fundamento psicossomático do conceito de crime é 
fenômeno exclusivamente humano, então a pessoa jurídica, ente jurídico constituído por seres humanos, mas 
inconfundível com o ser humano constituinte da pessoa jurídica, é incapaz de ação: por esse motivo, qualquer 
manual de Direito Penal define os atos (ou a atividade) das pessoas jurídicas como situações de ausência de ação”. 
Considerando que a incapacidade para praticar uma ação resulta em incapacidade para praticar um fato típico, 
posto que fato típico depende de uma ação por parte do indivíduo, o autor conclui que “a criminalização da pessoa 
jurídica infringe a dimensão material do princípio da legalidade, expresso na fórmula nullum crimen sine lege, 
definido no art. 5º, XXXIX, da Constituição da República” (SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: parte 
geral. 3ª edição. Curitiba: ICPC; Lumen Juris, 2008, p. 440-444).  
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1.1.1 Da incapacidade penal das pessoas jurídicas à luz da leitura tradicional dos 
elementos do crime 

No entendimento da dogmática tradicional, as pessoas jurídicas não seriam aptas a 
praticar um “crime”, porque não teriam consciência, vontade e autonomia nem para praticar 
fato típico tampouco para sofrerem um juízo de culpabilidade47. 

O crime, do ponto de vista analítico48, pode ser caracterizado como um fenômeno 
jurídico composto por um fato típico, antijurídico e culpável, isto é, trata-se de uma conduta 
que se amolda a uma previsão abstrata de um tipo penal legal (tipicidade); que contraria 
objetivamente as regras do ordenamento jurídico vigente (antijuridicidade); e que suscita, sob 
a pessoa do criminoso, um juízo de reprovabilidade externo negativo que faz incidir sobre ele 
a pena prevista em lei (culpabilidade)49. Desse modo, somente pode ser alvo de sanção penal 
(e, igualmente, da punibilidade penal50) o indivíduo que tenha cometido fato típico, antijurídico 
e culpável. 

No que tange à imposição de penas a entes coletivos, a problemática gira em torno da 
dificuldade de reconhecer sua capacidade para praticar fato típico e de serem alvo do juízo de 
reprovabilidade externo e negativo (culpabilidade). Isto ocorre porque o fato típico consiste em 
um fato material que, por sua vez, compreende uma conduta voluntária, consciente e autônoma, 
praticado pelo indivíduo, e amoldado à hipótese típica prevista na Lei Penal (fato típico = fato 
material + tipicidade)51, ao passo que a culpabilidade é sempre um juízo normativo e externo 
de reprovabilidade, cujo objeto é o indivíduo que, no momento da realização da conduta, podia 
                                                           
47 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: parte geral. 3ª edição. Curitiba: ICPC; Lumen Juris, 2008, p. 444; 
PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro – Vol. 1. 14ª edição. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2014, p. 398; ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Manual de direito penal brasileiro, volume 1: parte geral. 
9ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 359; BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de 
direito penal, volume 1: Parte geral. 17ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 643; HUNGRIA, Nelson. 
Comentários ao Código Penal - volume 1, tomo 2. 5ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 11. 
48 Segundo Guilherme de Souza Nucci, o conceito analítico de crime é aquele que leva em consideração o “crime” 
apenas na sua acepção mais abstrata e dogmática, desconsiderando seus aspectos sociais, econômicos, políticos, 
morais, etc, e no qual busca-se decompô-lo em elementos dogmáticos menores de modo a ajudar o operador do 
direito na aplicação cotidiana do Direito Penal. Assim, pelo conceito analítico de crime vigente, podemos 
compreender o delito como um fato típico, antijurídico e culpável. Esta concepção tripartida do crime (fato típico 
+ antijuridicidade + culpabilidade) é conhecida como corrente tripartida do delito, e é, de acordo com o autor, a 
posição majoritária na doutrina e jurisprudência penalistas (NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal: 
Parte Geral, Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 351).    
49 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal: Parte Geral, Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 351. 
50 “Violado o preceito penal, surge para o Estado o direito de impor a pena ao sujeito, que tem o dever de não 
obstaculizar a aplicação da sanção. Origina- se, então, a relação jurídico-punitiva entre o Estado e o cidadão. 
Resulta disso que a punibilidade não é mais que a aplicabilidade da sanção, ou, em outros termos, a possibilidade 
jurídica de ser imposta. Essa possibilidade, segundo Antolisei, constitui precisamente o efeito característico do 
crime” (JESUS, Damásio de. Direito Penal - Parte Geral. São Paulo: Editora Saraiva, 32ª ed. 2011, p. 198). 
51 JESUS, Damásio de. Direito Penal - Parte Geral. 33ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2012, p. 265-266. 
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e deveria ter agido de modo diverso. Desse modo não há como reconhecer tipicidade e 
culpabilidade, para fins penalistas, sem a presença de uma vontade consciente e autônoma.  

Consequentemente, a capacidade penal, isto é, a “o conjunto das condições exigidas 
para que um sujeito possa tornar-se titular de direitos ou obrigações no campo do Direito Penal”, 
inexistirá quando ausente a capacidade de consciência, de vontade e de autonomia do sujeito 
ativo52, razão pela qual urge indagar o seguinte: até que ponto a pessoa jurídica seria dotada de 
consciência, vontade e autonomia suficientes para tornar-se sujeita de direitos e obrigações na 
esfera criminal? 

Uma das primeiras teorias elaboradas para explicar a ontologia da pessoa jurídica, no 
que tange à sua consciência, vontade e autonomia, foi cunhada por Friedrich Carl Von Savigny, 
jurista alemão que no séc. XIX elaborou a celebre teoria da ficção da pessoa jurídica em sua 
principal obra, Traité de droit romain, na qual defendia ser a pessoa jurídica apenas um produto 
da inventividade da mente humana, sendo relegada a uma simples condição de instrumento a 
favor dos interesses de seus membros. Para Savigny, somente a pessoa humana poderia ser 
sujeito de relações jurídicas, ao passo que nas associações de pessoas humanas, a lei procede a 
uma abstração dos indivíduos que a integram, e, através de um recurso de pura imaginação, 
simula que a associação é um ente distinto do conjunto dos indivíduos que a compõem53.
 Posteriormente, sob a denominação de “teoria da ficção”, inúmeras construções teóricas 
foram formuladas com a mesma ideia central: a pessoa jurídica seria mero artifício fictício da 
inventividade humana, não sendo, portanto, dotada de uma realidade a priori. De acordo com 
Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, “Para a teoria da ficção legal (da qual se 
destacava Friedrich Karl von Savigny), por essência, só o homem poderia ser capaz de 
titularizar relações jurídicas. Logo, a pessoa jurídica seria simples criação artificial da lei. 
Existiria apenas na inteligência dos juristas”54. Na doutrina brasileira, como aponta Paulo 
Nader, acolheu a teoria da ficção jurídica o civilista Orlando Gomes, o qual, entende que “(...) 
as pessoas jurídicas possuem a sua base na realidade social, mas a personalidade lhes é 
conferida por uma ficção, pois não passa de um processo técnico”55. 

                                                           
52 JESUS, Damásio de. Direito penal - Parte Geral. 32ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2011, p. 209. 
53 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil - Vol. 1, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral 
do Direito Civil. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2011, p. 251. 
54 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: parte geral e lindb. 13ª edição. 
São Paulo: Editora Atlas, 2015, p. 339. 
55 NADER, Paulo. Curso de Direito Civil - Vol. 1. 10ª edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016, p. 234. 
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Conquanto manteve-se a influência da teoria da ficção no ordenamento jurídico 
brasileiro, igualmente verificou-se a inviabilização da responsabilização penal de pessoas 
jurídicas, posto que a concepção de que estes entes seriam meras ficções desprovidas de 
consciência, vontade e autonomia tornava inviável a adequação de fatos imputados às pessoas 
jurídicos aos elementos do conceito analítico de crime (fato típico + antijuridicidade + 
culpabilidade)56. 

Muitos estudiosos advogaram pela total inviabilidade de imputar-se um crime a um ente 
coletivo, postulando a sua incapacidade para figurar como sujeitos de direitos e obrigações na 
esfera penal, por compreenderem que a pessoa jurídica seria mera criação artificial da lei 
despida de atributos de consciência, vontade e autonomia específicos57. 

Foi o caso de Miguel Reale Jr., o qual manifestou-se no seguinte sentido: 
Falta à pessoa jurídica capacidade criminal. Se a ação delituosa se realiza com o 
agente realizando uma opção valorativa no sentido de descumprimento de um valor 
cuja positividade a lei penal impõe, se é uma decisão em que existe um querer, e um 
querer valorativo, vê-se que a pessoa jurídica não tem essa capacidade do querer 
dotado dessa postura axiológica negativa58. 

José Antonio Paganella Boschi igualmente perfilhou o entendimento da incapacidade 
penal dos entes coletivos nas seguintes palavras: 

(...) a responsabilidade penal é, na sua essência, inerentes só aos seres humanos, pois 
estes, como afirmamos antes, são os únicos dotados de consciência, vontade, e 

                                                           
56 Nesse sentido, cabe apontar o posicionamento de Carlos Ernani Constantino, o qual, em 1998, publicou artigo 
na Revista Jurídica rechaçando a capacidade penal dos entes coletivos por considerar que estes não possuiriam 
realidade própria. Segundo o autor, “As pessoas coletivas são entidades às quais o Direito conferiu existência 
apenas no plano jurídico e abstrato, para solucionar questões de ordem técnica e prática. Mas, é óbvio que, do 
ponto de vista físico e natural, só a pessoa humana existe, como uma realidade concreta; a pessoa jurídica não 
possui existência corpórea própria, no plano físico, e nem psiquismo próprio – assim, não pode praticar, por si 
mesma, ações ou omissões conscientes ou, pelo menos, originadas de uma atividade psicológica exclusivamente 
sua.(...) Assim, somente o homem pode praticar conduta, do ponto de vista penal; a pessoa moral, não, razão pela 
qual não conveniente que se lhe aplique uma pena” (CONSTANTINO, Carlos Ernani. Meio Ambiente - O art. 3º 
da Lei 9.605/98 é inconstitucional. Revista Jurídica, 1998, v. 46, n. 250, ago, p. 44-47). Nesse sentido, Gianpaolo 
Poggio Smanio leciona que, nos termos da Teoria da Ficção, a pessoa jurídica não poderia ser responsabilizada 
penalmente, porquanto tratar-se-ia de mera criação artificial da lei. Desse modo, a responsabilidade penal somente 
poderia recair “sobre os reais responsáveis pelo delito, os homens por trás das pessoas jurídicas. Esse pensamento 
ainda é adotado nos dias de hoje por ampla doutrina.” (SMANIO, Gianpaolo Poggio. A Responsabilidade Penal 
da Pessoa Jurídica. Revista Bonijuris, 2005, v. 17, n. 505, dez, p. 14-18). 
57 JÚNIOR, Miguel Reale. A lei dos crimes ambientais. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 345, p. 121-127, 1999, 
jan./fev./mar.; BOSCHI, José Antônio Paganella. Das Penas e seus Critérios de Aplicação. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 7ª ed. 2014, p. 115; ZAFFARONI, Eugenio Raul. Manual de Derecho Penal – Parte General. 
Buenos Aires: Ediar, 1996, p. 339; MIRABETE, Julio Fabbrini; Fabbrini, Renato Nascimento. Manual de Direito 
Penal, São Paulo: Editora Atlas, 32ª ed. 2016, p. 107; CONSTANTINO, Carlos Ernani. Meio Ambiente - O art. 
3º da Lei 9.605/98 é inconstitucional. Revista Jurídica, 1998, v. 46, n. 250, ago, p. 44-47. 
58 JÚNIOR, Miguel Reale. A lei dos crimes ambientais. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 345, p. 121-127, 1999, 
jan./fev./mar. 



29  

capacidade de compreensão do fato e de ação (ou omissão) conforme ou desconforme 
ao direito59. 

Complementando esta linha de raciocínio, Eugênio Zaffaroni explica o seguinte:  
não se pode falar de uma vontade, em sentido psicológico, no ato de uma pessoa 
jurídica, o que exclui qualquer possibilidade de admitir a existência de uma conduta 
humana. A pessoa jurídica não pode ser autora de delito, porque não tem capacidade 
de conduta humana no sentido ôntico-ontológico da mesma60. 

Outro defensor da total impossibilidade de incriminação de pessoas jurídicas por 
ausência da capacidade ativa foi Mirabete, o qual pontificou: 

É impossível a uma ficção a prática de fatos criminosos, e aos entes reais compostos 
de pessoas físicas não se adapta o conceito penal de dolo ou culpa (puramente 
subjetivo)”.25 E em seguida acrescenta que com a reforma penal de 1984 excluiu-se 
até a possibilidade de aplicação de medidas de segurança contra a pessoa jurídica, 
como a “interdição de estabelecimento comercial ou industrial ou sede de sociedade 
ou associação” (art. 99 do CP de 1940), sendo melhor que se evitasse aplicação de 
pena à pessoa jurídica, estabelecendo-se a perda de bens, multa, suspensão de direitos 
como medidas de segurança, ou efeitos da condenação nos processos em que fosse 
culpadas as pessoas físicas por ela responsáveis61. 

Assumindo a mesma posição sobre o tema, Carlos Ernani Constantino leciona que os 
entes morais recebem do ordenamento jurídico uma existência puramente jurídica e abstrata 
que se destina meramente a resolver necessidades de ordem técnica e prática, não podendo 
figurar como uma realidade concreta por si mesma. Sustenta, então, que a empresa não seria 
capaz de praticar condutas conscientes (comissivas ou omissivas) por seu próprio impulso62.  

O cerne dos posicionamentos supramencionados consiste na premissa de que 
incapacidade penal das pessoas jurídicas derivaria da ausência de atributos de consciência, 
vontade ou inteligência distintos daquela de seus membros ou representantes. 
1.1.2. Da inviabilidade de incriminação de condutas danosas ao meio ambiente em função 
da ausência de relevância jurídica do bem ambiental à luz da leitura juspenalista 
tradicional. 

Anteriormente à Constituição Federal de 1988, no ordenamento jurídico brasileiro, a 
preservação do meio ambiente não tinha valor de máxima importância jurídico-constitucional, 
os recursos naturais eram vistos apenas como instrumento de realização de outros interesses 
maiores, como o desenvolvimento econômico. Por este motivo, parte da doutrina penalista 
                                                           
59 BOSCHI, José Antônio Paganella. Das Penas e seus Critérios de Aplicação. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 7ª ed. 2014, p. 115. 
60 ZAFFARONI, Eugenio Raul. Manual de Derecho Penal – Parte General. Buenos Aires: Ediar, 1996, p. 339 
61 MIRABETE, Julio Fabbrini; Fabbrini, Renato Nascimento. Manual de Direito Penal. 32ª edição. São Paulo: 
Editora Atlas, 2016, p. 107. 
62 CONSTANTINO, Carlos Ernani. Meio Ambiente - O art. 3º da Lei 9.605/98 é inconstitucional. Revista Jurídica, 
Rio de Janeiro, v. 46, n. 250, p. 44-47, 1998, p. 45. 
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entendia que a preservação do meio ambiente carecia de status jurídico-constitucional idôneo 
para figurar como bem juridicamente tutelável pela norma penal63. 

O objetivo central do Direito Penal que costumeiramente se consolidou na tradição 
juspenalista consistiu na proteção direta dos interesses e valores mais fundamentais para a 
ordem social (bem jurídicos dotados de “dignidade penal”64) reverenciando sempre os direitos 
e garantias fundamentais do ser humano, inseridos no próprio texto constitucional65. Atribuiu-
se ao sistema penal o importantíssimo compromisso de exercer a função preventiva geral de 
condutas violadoras de bens jurídicos fundamentais para a manutenção da coesão social. 

O Estado Democrático de Direito, portanto, condiciona a eficácia jurídica da norma 
penal a uma harmonia entre o nível de segurança proporcionada aos bens jurídicos 
fundamentais e o nível de respeito às garantias fundamentais do indivíduo submetido à 
persecução penal, de modo que a legislação penal e processual penal seja aplicada com 
humanidade, racionalidade, equidade, proporcionalidade e eficiência. 

Assim, para que tal valor ou interesse goze da proteção do sistema penal é indispensável 
que seja qualificado pelo seu extremo valor e elevada importância para a manutenção da 
racionalidade e da coerência sistêmica dos valores fundamentais de uma determinada sociedade 
em um determinado momento histórico. 
                                                           
63 Conforme ensina Bitencourt, na gênese da teoria pessoal do bem jurídico difundida por Winfried Hassemer, 
somente os interesses imprescindíveis para a sobrevivência em sociedade eram devidamente resguardados pela via 
extrema da pena. Nesse sentido, leciona Bitencourt: “(...) Isto é, como bens do homem, imprescindíveis para a sua 
sobrevivência em sociedade, como a vida, a saúde, a liberdade ou a propriedade. Sob essa perspectiva, os bens 
jurídicos coletivos (por exemplo, a paz pública ou a saúde pública) somente serão admitidos como objeto de 
proteção pelo Direito Penal, na medida em que possam ser funcionais ao indivíduo” (BITENCOURT, Cezar 
Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral. 17ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 72-73). Ora, tendo em 
vista que somente em 1988 surgiu a primeira previsão constitucional a qualificar o bem jurídico ambiental como 
“essencial à sadia qualidade de vida” (art. 225, caput, da CF/88), não é difícil compreender que, aos olhos dos 
defensores da teoria pessoal do bem jurídico, o meio ambiente não gozava de relevância jurídica suficiente para 
imprescindir da proteção penal nas constituições anteriores à 1988, quando ainda mantinha-se a visão economicista 
e instrumentalista dos recursos naturais. Nesse sentido, cabe apontar que ainda atualmente existem penalistas que 
advogam pelo retorno do Direito Penal ao paradigma anterior de exclusiva proteção de bens jurídicos de ordem 
pessoal, repudiando a expansão que se tem verificado na direção da proteção penal de interesses coletivos ou 
difusos. Não por menos, Juarez Cirino dos Santos aponta que “Na atualidade, juristas e criminólogos críticos 
propõem reservar o conceito de bem jurídico para os direitos e garantias individuais do ser humano, excluindo a 
criminalização (...)dos interesses difusos característicos de complexos funcionais como a economia, a ecologia, o 
sistema tributário etc” (SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: parte geral. 3ª edição. Curitiba: ICPC; Lumen 
Juris, 2008, p. 17-18). 
64 CRUZ, Ana Paula Fernandes Nogueira da. A Culpabilidade nos Crimes Ambientais. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2009, p 22.  
65 Nesse sentido, João Ricardo Ferreira dos Santos aponta que “A Constituição é o grande nascedouro de bens 
jurídicos, a representação máxima dos valores fundamentais e imprescindíveis à formação e estruturação da 
sociedade e do próprio Estado, onde o direito penal se apresenta como ultima ratio nessa proteção” (SANTOS, 
João Ricardo Ferreira dos., Anotações sobre Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica no Direito Ambiental 
Brasileiro. Revista Jurídica, 2005, v.53, n. 335, set., p. 95-101). 
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Na medida em que esta qualificação ocorra, o interesse ou finalidade passa a figurar 
como um bem jurídico penalmente tutelado, conferindo legitimidade e autorização para que o 
poder punitivo recorra à coerção mais gravosa do ordenamento jurídico (a sanção penal) na 
prevenção de condutas acentuadamente ofensivas ao bem jurídico. 

Lado outro, se um determinado interesse não gozar da qualificação de bem jurídico 
penalmente tutelado, a repressão de condutas que violem este interesse jamais poderá se dá pela 
via extrema da pena, podendo no máximo ser aplicada sanção de outra natureza (civil ou 
administrativa, por exemplo). Portanto, a pena reporta-se a uma conduta que adquire relevância 
jurídico-penal na medida em que, e somente quando, tiver a capacidade de ocasionar uma lesão 
jurídica a um bem juridicamente protegido pela norma penal. Sobre o bem jurídico, Guilherme 
de Souza Nucci traz o seguinte ensinamento: 

O bem jurídico é o valor para o qual se outorga proteção jurídico-penal no caso 
concreto. É o escopo do direito penal, ao menos para criar normas incriminadoras. 
Como ressalta Juarez Cirino dos Santos, o conceito de bem jurídico serve como 
critério de criminalização de condutas, mas também é o objeto de proteção penal. 
Parece-nos correta a dúplice visão do bem jurídico, desde que contrastada com os 
princípios de direito penal, em especial, o da intervenção mínima. Noutros termos, 
não é todo bem jurídico que merece a tutela penal, pois há outros ramos do direito 
aptos a isso. Somente os bens jurídicos considerados efetivamente relevantes podem 
e devem ser protegidos pelo direito pena66. 

A respeito do mesmo tema, Fernando Capez pontifica nos seguintes termos: 
A missão do Direito Penal é proteger os valores fundamentais para a subsistência do 
corpo social, tais como a vida, a saúde, a liberdade, a propriedade, etc., denominados 
bens jurídicos67. Essa proteção é exercida não apenas pela intimidação coletiva, mais 
conhecida como prevenção geral e exercida mediante a difusão do temor aos possíveis 
infratores do risco da sanção penal, mas sobretudo pela celebração de compromissos 
éticos entre o Estado e o indivíduo, pelos quais se consiga o respeito às normas, menos 
por receio de punição e mais pela convicção da sua necessidade e justiça68. 

Podemos então concluir que o bem jurídico é, antes de tudo, um limite ao poder 
punitivo do Estado, posto que demarca os horizontes de interferência dos órgãos de persecução 
penal para que a violência legítima estatal não seja empregada de maneira arbitrária, 
desarrazoada, desnecessária e deslegitimada69. 

                                                           
66 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal - Parte Geral: arts. 1º a 120 do Código Penal. Rio de 
Janeiro: Editora Forense, 2017, p. 77. 
67 Em Hans Welzel encontramos uma definição semelhante de bem jurídico, conforme explica o autor alemão:“El 
derecho penal persigue, en primer lugar, amparar determinados bienes de la vida de la  comunidad, tales como la 
existencia del Estado, la vida, la salud, la libertad, la propriedad, etc. (los llamados bienes jurídicos), determinando 
para su lesión consecuencias jurídicas (el disvalor del resultado)” (WELZEL, Hans. Derecho Penal - Parte 
General (trad. Carlos Fontán Balestra). Buenos Aires: Editora Roque Depalma, 1956, p. 2). 
68 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal - Parte Geral. 15ª ed., Editora Saraiva, São Paulo: 2017, p. 19. 
69 Nesse sentido, Claus Roxin explica que a definição de bem jurídico decorre “dos preceitos previstos na Lei 
fundamental do Estado de Direito, baseado na liberdade do indivíduo, através dos quais se marcam os limites do 
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Nesse contexto, Zaffaroni e Pierangeli sustentam que, historicamente, verificou-se a 
tendência de modelos estatais autoritários e irracionais em empreender esforços para suprimir 
e desacreditar o conceito de bem jurídico no campo do direito penal, posto que, sem ele, o poder 
punitivo estatal seria exercido com máxima liberdade, o que, por sua vez, sempre deu origem a 
sistemas de “justiça” criminal marcados pela arbitrariedade e pela irracionalidade. Deste modo, 
o resguardo do conceito de bem jurídico como importante limitador dos horizontes de 
incidência penal é, na visão dos autores, crucial para a garantia do princípio republicano de 
governo previsto no art. 1º, da CF/8870 e para a coesão e legitimidade de todo o sistema de 
justiça criminal erigido, uma vez que o conceito de bem jurídico determina e orienta tanto a 
proibição de condutas (através do tipo penal) quanto a natureza e magnitude da respectiva 
sanção (através da pena), evitando, assim, incriminações e penalizações aleatórias, arbitrárias, 
irracionais e desproporcionais71.  

Lado outro, sempre que for possível preservar um bem jurídico por outros mecanismos 
de controle estatal, que sejam diversos do sistema jurídico penal, o recurso à sanção penal 
mostrar-se-á injustificado e deslegitimado. Este é, pois, um dos princípios limitadores do poder 
punitivo estatal denominado de princípio da intervenção mínima, segundo o qual a lei penal 
deve ser acionada apenas como último recurso (ultima ratio)72. 

Ademais, conforme já explicitado, o conjunto de bens jurídicos, aos quais a doutrina 
majoritária reclama a proteção penal, circunscreve-se aos chamados bens jurídicos pessoais, 
compreendidos como o conjunto de valores fundamentais da sociedade que teriam titularidade 
individual e determinada, como a “vida”, o “patrimônio”, a “honra”, etc. Interesses de ordem 
coletiva ou difusa, como a economia, a ecologia, o sistema tributário, geralmente não recebem 
o apelo doutrinário necessário para serem introduzidos no rol de bens jurídicos penalmente 
tuteláveis, sendo indicados outros mecanismos de proteção como as sanções civis, 
administrativas, fisco-tributárias, etc73. A esse respeito, cabe apontar o seguinte posicionamento 
de Miguel Reale Júnior: 

                                                           
poder punitivo do Estado” (ROXIN, Claus. Derecho Penal. Parte General. Tomo I. Fundamentos. La Estructura 
de la Teoria del Delito. Espanha: Editora Civitas, 2008, p. 55). 
70 “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito”. 
71 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Manual de direito penal brasileiro, volume 1: parte geral. 9ª edição. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 406. 
72 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal - Parte Geral: arts. 1º a 120 do Código Penal. Rio de 
Janeiro: Editora Forense, 2017, p. 185. 
73 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: parte geral. 3ª edição. Curitiba: ICPC; Lumen Juris, 2008, p. 17. 
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Não só no Brasil, mas especialmente aqui, há a tendência de transformar o direito 
penal em tábua de salvação de todas as aflições. (...) Desponta com clareza tal postura 
na novel lei dos crimes ambientais, que criminaliza, no mais das vezes, ações e 
omissões que constituem, antes desatenção aos interesses da Administração, 
desobediência a esses interesses, do que atos efetivamente lesivos do bem jurídico 
fundamental que se visa tutelar e justificadamente dignos de proteção penal. Se a 
missão precípua do Direito Penal é a imposição da positividade de determinados 
valores essenciais, fundamentais à convivência social, tem havido, ao contrário, uma 
vulgarização do Direito Penal, uma minimização do seu conteúdo com a incriminação 
de condutas absolutamente irrelevantes, de caráter meramente administrativo, que 
constituiriam quando muito meras desobediências74. 

Por esse motivo, mostrava-se despropositado estender o manto de proteção penal ao 
bem ambiental (difuso por natureza), que, até o fim do séc. XX, sequer era dotado de relevância 
jurídico-constitucional idônea para figurar com bem jurídico fundamental para a coesão social. 
Efetivamente, o processo histórico de constitucionalização do bem jurídico ambiental brasileiro 
revela que, durante muito tempo, o meio ambiente foi relegado à posição de mero instrumento 
através do qual se lograva o desempenho de atividades econômicas e produtivas75, e isso reflete 
os valores do meio ambiente a outros ramos do Direito, como o Direito Penal, em seus 
respectivos momentos históricos. 

Constituições anteriores a 1988 se debruçaram, de modo geral, sobre questões de 
competência e propriedade, mas não especificamente sobre o direito a um ambiente 
ecologicamente equilibrado. Segundo Paulo Bessa Antunes, a primeira Constituição brasileira, 
a Constituição Imperial de 1824, não teceu quaisquer considerações sobre a proteção do 
ambiente. A Constituição de 1824 tinha evidente inspiração nos ideais liberais oriundos da 
Revolução Francesa e das formulações teóricas do Iluminismo, sendo fortemente influenciada 
pela Constituição francesa de 1791 e espanhola de 181276. Por esta razão, defendia um modelo 
de Estado Liberal, que ignorava quaisquer conflitos de ordem coletiva ou difusa (até porque as 
definições de direitos coletivos ou difusos sequer eram consolidadas), e que apenas interviesse 
em assuntos de estrita qualidade pessoal (como na questão da segurança pública, da liberdade 
individual, dos direitos políticos, etc.)77.  

                                                           
74 JÚNIOR, Miguel Reale. A lei dos crimes ambientais. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 345, p. 121-127, 1999, 
jan./fev./mar. 
75 “Nas constituições anteriores, tal não ocorria. As raras referências ao meio ambiente, cujo termo quase não era 
conhecido, diziam respeito a alguns bens como a fauna, a flora, a água, numa conotação econômica, o que se 
justificava, pois, como assinalado, somente a partir da década de 1970 é que o homem passou a preocupar-se com 
a questão ambiental, considerando os efeitos negativos decorrentes de fatores econômicos, demográficos e 
tecnológicos” (FREITAS, Gilberto Passos de. A Constituição Brasileira de 1988: A Constituição Ecológica. 
Revista do Advogado - Associação dos Advogados de São Paulo, São Paulo, v. 29, n. 102, p. 52-57, 2009). 
76 VAINFAS, Ronaldo. Dicionário do Brasil Imperial. Rio de Janeiro: Objetiva, 2002, p. 170. 
77 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 19ª edição. São Paulo: Editora Atlas, 2017, p. 45. 
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Com a derrubada da Monarquia, após 65 anos de vigência da Constituição Imperial, 
iniciou-se o período republicano no País com a promulgação da Constituição Republicana de 
1891. A ordem constitucional republicana inovou em relação à anterior ao hipertrofiar as 
matérias de competência exclusivamente federal, conferindo à União o poder de intervir em 
assuntos que anteriormente eram de interesse puramente local das províncias (agora 
denominadas Estados). Inicialmente, a preocupação com a questão ambiental, na Constituição 
de 1891, resumia-se a estabelecer, como dever da União, a defesa e proteção da saúde, dos 
monumentos históricos, artísticos e naturais, das paisagens e locais particularmente dotados 
pela natureza. Não havia, ainda, a compreensão do meio ambiente como bem jurídico, 
tampouco a ideia de que o acesso a um meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado era 
um direito fundamental78. 

No ano de 1934, a nova Constituição Federal intensificou os poderes da União, 
estabelecendo um rol extenso de assuntos de competência exclusivamente federal, dentre os 
quais se situou a competência legislativa sobre “bens de domínio federal, riquezas do subsolo, 
mineração, metalúrgica, água, energia hidráulica, florestas, caça e pesca e sua exploração”. 
Além disso, as questões envolvendo infraestrutura do País, como produção e distribuição de 
energia elétrica, redes de gás, sistema ferroviário, etc, foram igualmente designadas à União. A 
conjunção dessas duas atribuições à competência federal deu um primeiro impulso de medidas 
sistemáticas para a proteção do meio ambiente, sendo instituído o Código de Águas e o Código 
Florestal, em 193479. 

Contudo, verifica-se que a Constituição de 1934 ainda se mantinha alinhada à 
perspectiva do ambiente como um instrumento para a realização do desenvolvimento 
econômico do País, e não como um bem jurídico importante por si mesmo. As Constituições 
que a sucederam (Constituição de 1937, 1946, 1964 e 1967), mantiveram o mesmo 
entendimento, caracterizando o meio ambiente apenas como recurso para o progresso 
econômico do Brasil. Assim, evitou-se qualquer intervenção na esfera ambiental que pudesse 
comprometer os avanços no domínio econômico80. 

                                                           
78 Id., 2017, p. 45. 
79 Id., 2017, p. 45. 
80 Id., 2017, p. 45. 
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Portanto, o meio ambiente durante a maior parte da história brasileira não era qualificado 
como um bem jurídico individual e fundamental, motivo pelo qual antes da Constituição 
Federal de 1988 não encontrou espaço para reclamar a proteção do Direito Penal. 
1.1.3. Da inviabilização da responsabilidade ambiental de pessoas jurídicas na esfera 
criminal pela leitura tradicional dos princípios juspenalistas 

A doutrina penalista costuma apontar uma série de princípios basilares do direito penal, 
representativos dos núcleos mínimos de civilidade e respeito à dignidade da pessoa humana 
(princípio da legalidade, da pessoalidade, da lesividade, da intervenção mínima, etc), que, 
entretanto, seriam, supostamente, violados com a admissão da responsabilização penal de entes 
coletivos. Em decorrência desta aparente incompatibilidade entre a incriminação de pessoas 
jurídicas e referidos princípios juspenalistas, uma parcela da doutrina defende que a admissão 
de sanções penais àquelas tem o condão de quebrar a unidade e coerência do sistema jurídico-
penal, razão pela qual deveria ser tida por ilegítima e inviável81. 

Devemos ter em mente que a sanção penal representa a forma mais violenta e incisiva 
de intervenção do Estado na liberdade individual alheia, razão pela qual é indispensável que o 
recurso ao Direito Penal, na proteção dos bens jurídicos, esteja acompanhado do respeito aos 
direitos e garantias fundamentais da pessoa humana submetida ao controle estatal, de modo que 
esta não seja relegada à condição de mero objeto de repressão punitivista.  

Portanto, a incriminação de pessoas jurídicas poluidoras somente se legitima na medida 
em que é imposta, pela legislação penal, de maneira compatível com os princípios reitores da 
política criminal estabelecidos pela ordem constitucional vigente (princípio da legalidade, 
princípio da pessoalidade, princípio da lesividade, princípio da intervenção mínima, etc), de 
modo que a sanção penal seja imposta em respeito à Constituição, ao regime democrático, aos 
direitos e garantias fundamentais, à liberdade individual, etc. 

Ainda hodiernamente, encontram-se vozes de prestigiados estudiosos que consideram 
que inúmeros princípios oriundos da Constituição Federal de 1988 estão sendo vilipendiados, 

                                                           
81 JÚNIOR, Miguel Reale. A lei dos crimes ambientais. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 345, p. 121-127, 1999, 
jan./fev./mar.; SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: parte geral - 3ª ed., Curitiba: ICPC; Lumen Juris, 2008, 
p. 440-444; HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal - volume 1, tomo 2. 5ª edição. Rio de Janeiro: 
Forense, 1978, p. 11; PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro – Vol. 1. 14ª edição. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 398-400.  
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seja pela introdução do bem jurídico ambiental no escopo de incidência do Direito Penal, seja 
pela previsão de responsabilização penal das pessoas jurídicas, conforme se verá na sequência82. 

Cabe, portanto, analisar os argumentos mais recorrentemente defendidos por parte da 
doutrina juspenalista para subjazer a tese da (aparente) violação dos princípios fundamentais 
do Direito Penal com a admissão da responsabilidade penal de entes coletivos poluidores. 
Assim, procede-se à análise da aparente violação do princípio da legalidade (1.1.3.1); da 
aparente violação do princípio da pessoalidade da pena (ou da intranscendência da pena) 
(1.1.3.2); da aparente violação do princípio da lesividade (1.1.3.3); da aparente violação do 
princípio da intervenção mínima (1.1.3.4). 
1.1.3.1. Da aparente violação do princípio da legalidade 

A doutrina mais tradicional considera que a incriminação de condutas contrárias ao meio 
ambiente, tal como se verificou na prática de inúmeros países, vilipendia o princípio da 
legalidade. Isto ocorreria porque é da natureza das normas ambientalistas o emprego de termos 
de natureza científica e técnica na determinação de condutas protetivas do meio ambiente, razão 
pela qual avultam o número de normas penais em branco83, que, na visão de prestigiados autores 
do Direito Penal, põe o princípio da legalidade em risco. Isto porque a hipertrofia de normas 
desta natureza aumentaria o grau de imprecisão da lei penal, resultando, então, em afronta ao 
princípio da legalidade que, dentre outras determinações, veda a edição de leis penais 
excessivamente imprecisas ou indeterminadas84. 

O princípio da legalidade consiste em uma concreta força limitadora do poder de punir 
do Estado, na medida em que impõe ao Poder Público a vedação de incriminar condutas e 
cominar penas sem a edição de leis prévias, conforme depreende-se do art. 5ª, inc. II, da 
                                                           
82 JÚNIOR, Miguel Reale. A lei dos crimes ambientais. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 345, p. 121-127, 1999, 
jan./fev./mar.; SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: parte geral. 3ª edição. Curitiba: ICPC; Lumen Juris, 
2008, p. 440-444.; FREITAS, Vladimir Passos de; FREITAS, Gilberto Passos de. Crimes Contra a Natureza: (de 
acordo com a Lei 9.605/98). 8ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006a, p. 34; HUNGRIA, Nelson. 
Comentários ao Código Penal - volume 1, tomo 2. 5ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 11; PRADO, Luiz 
Regis. Curso de direito penal brasileiro – Vol. 1. 14ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 
398-400. 
83 Norma penal em branco pode ser compreendida como “disposições cuja sanção é determinada, permanecendo 
indeterminado o seu conteúdo. Ex.: a Lei n. 8.137, de 27- 12-1990, que define crimes contra a ordem econômica 
e as relações de consumo, no inciso I de seu art. 6.º impõe a pena de detenção, de um a quatro anos, ou multa, a 
quem “vender ou oferecer à venda mercadoria” “por preço superior ao oficialmente tabelado”. A sanção vem 
determinada, ao passo que a definição legal do crime é incompleta, uma vez que se condiciona à expedição de 
portarias administrativas com as tabelas de preços” (JESUS, Damásio de. Direito Penal - Parte Geral. 32ª edição. 
São Paulo: Editora Saraiva, 2011, p. 63). 
84 JÚNIOR, Miguel Reale. A lei dos crimes ambientais. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 345, p. 121-127, 1999, 
jan./fev./mar.; SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: parte geral. 3ª edição. Curitiba: ICPC; Lumen Juris, 
2008, p. 440-444. 
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Constituição Federal de 198885 (BRASIL, 1988). Sua origem remonta ao séc. XIX, tendo em 
Feuerbach como seu consagrador, que a cunhou pela célebre máxima do nullum crimen, nulla 
poena sine lege86. 

Conforme pontifica Roxin, o princípio da legalidade acarreta quatro consequências ou 
repercussões ao poder de punir do Estado: proibição de analogia; proibição de fundar penas e 
incriminações apenas com base no Direito Consuetudinário; proibição de aplicação retroativa 
de lei penal mais severa; e proibição de edição de leis penais imprecisas ou indeterminadas87. 

Em relação às três primeiras consequências do princípio da legalidade não há relevantes 
considerações a serem feitas no tocante ao direito penal ambiental, posto que nesta seara não se 
observam situações específicas que reclamariam uma maior atenção dos juristas sobre a 
vedação de analogia, a incriminação e cominação de penas com base nos costumes ou a 
aplicação retroativa de leis penais mais severas. 

Em contrapartida, quanto ao último aspecto do princípio da legalidade (vedação de 
edição de leis penas imprecisas ou indeterminadas) observou-se uma celeuma de parte da 
doutrina pelo fato de que os tipos penais ambientais são, na sua grande maioria, compostos 
pelas chamadas normas penais em branco88. 

A existência de normas penais em branco no ordenamento jurídico-penal não é encarada 
como um problema de per si, porém, quando analisamos a legislação penal ambiental 
constatamos que os tipos penais geralmente consistem em normas penais em branco que além 
de não serem auto aplicáveis, demandam conhecimentos técnicos, científicos e materiais que 
transbordam os limites do saber puramente jurídico. Daí, parte dos juristas advogou que a 
técnica legislativa empregada para estabelecer os tipos penais ambientais violaria a necessária 
exatidão e precisão que o princípio da legalidade demanda, podendo sujeitar os destinatários da 

                                                           
85 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (grifos nossos) 
(BRASIL, 1988). 
86 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal - Parte Geral. 23ª edição. São Paulo: Editora 
SaraivaJur, 2017, p. 52-53. 
87 ROXIN, Claus. Derecho Penal. Parte General. Tomo I. Fundamentos. La Estructura de la Teoria del Delito. 
Espanha: Editora Civitas, 2008. p. 140. 
88 FREITAS, Vladimir Passos de; FREITAS, Gilberto Passos de. Crimes Contra a Natureza: (de acordo com a 
Lei 9.605/98). 8ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006a, p. 34. 
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norma a inseguranças, imprecisões e desentendimentos sobre o real alcance de suas disposições 
normativas89. 

Veja-se, por exemplo, o caso do art. 32, § 1º, da Lei 9.605/98, o qual penaliza a 
realização de “experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou 
científicos, quando existirem recursos alternativos” (BRASIL, 1998). Neste caso, a noção clara 
do que sejam os recursos alternativos está exclusivamente inserida no campo do conhecimento 
científico e técnico das área da biologia, da geologia, da ecologia, etc, as quais lidam com os 
espécimes da fauna submetidos a fins didáticos ou científicos. Por esta razão, a aplicabilidade 
desta disposição normativa requer uma necessária complementação por dados que não são 
estabelecidos pela própria legislação penal, mas sim pelas convenções oficiais e regulares do 
campo das ciências exatas.  

Portanto, teríamos, supostamente, uma hipótese de incriminação de condutas por fontes 
não legislativas, o que importaria em violação da máxima do nullum crimen, nulla poena sine 
lege90, de modo a repudiar a proteção ambiental pela via criminal e, nesse sentido, inviabilizar 
a responsabilização criminal de pessoas jurídicas por danos ambientais. 
1.1.3.2. Da aparente violação do princípio da pessoalidade da pena (ou da 
intranscendência da pena) 

Um dos argumento mais recorrentemente empregados pela doutrina mais tradicional 
para vedar a responsabilização criminal de pessoas jurídicas por danos ambientais, consiste na 
ideia de que a imposição de uma sanção penal desta natureza jamais ficaria circunscrita ao 
âmbito estrito do ente coletivo, posto que todos os seus integrantes (administradores, sócio-
gerentes, acionistas, funcionários, clientes, etc) acabariam sendo atingidos, ainda que 
indiretamente, pelos efeitos deletérios da pena. Por esta razão, vislumbrou-se, neste ponto, uma 
violação ao princípio constitucional da pessoalidade da pena91. 

                                                           
89 JÚNIOR, Miguel Reale. A lei dos crimes ambientais. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 345, p. 121-127, 1999, 
jan./fev./mar.; SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: parte geral - 3ª ed., Curitiba: ICPC; Lumen Juris, 2008, 
p. 440-444. 
90 FREITAS, Vladimir Passos de; FREITAS, Gilberto Passos de. Crimes Contra a Natureza: (de acordo com a 
Lei 9.605/98). 8ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006a, p. 34. 
91 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal - volume 1, tomo 2. 5ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 
1978, p. 11; PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro – Vol. 1. 14ª edição. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2014, p. 398-400. 
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O art. 5ª, inc. XLV, da Constituição Federal92 (BRASIL, 1988), estabelece a vigência 
do princípio da pessoalidade da pena (também conhecido como princípio da intranscendência 
da pena) no ordenamento jurídico-penal pátrio, determinando que a pena cominada ao 
delinquente não seja transferida para terceiros. Trata-se de mais um importante princípio 
limitador do poder punitivo estatal, pois impossibilita que terceiros sejam injustamente 
apenados por fatos criminosos praticados pelo delinquente93. 

Como consequência lógica do referido princípio, conclui-se que o indivíduo que não 
tenha contribuindo para a realização do delito, seja na condição de autor, seja na condição de 
partícipe, não poderá sofrer os prejuízos inerentes à sanção penal, como privação de liberdade, 
restrição de direitos, multa, etc. 

Neste contexto, parte da doutrina entendeu, que a responsabilização penal de pessoas 
jurídicas consistiria em uma forma de desrespeitar o princípio da pessoalidade, sob o argumento 
de que o autor do fato não seria, propriamente, a pessoa jurídica, mas sim os integrantes desta, 
ao passo que a sanção penal dirigir-se-ia na direção da pessoa do ente moral94. 

Desse modo, se tomarmos, como exemplo, a Ação Penal nº 2000.70.00.019440-495, 
movida contra a Petrobrás, referente ao conhecido caso de vazamento de óleo nos Rios Barigüi 
e Iguaçu, caracterizaria, supostamente, violação ao princípio da pessoalidade a condenação da 
sociedade de economia mista a pagamento de multas ou prestações pecuniárias, porquanto o 
custo de referida sanção penal seria sentido, ainda que de forma indireta, por toda a estrutura 
hierárquica da empresa e, inclusive, por terceiros que sequer teriam contribuído para o sinistro 
ambiental, como acionistas, investidores, contratantes, etc.    

                                                           
92 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 
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 (grifos nossos) (BRASIL, 1988). 
93 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal - Parte Geral: arts. 1º a 120 do Código Penal. Rio de 
Janeiro: Editora Forense, 2017, p. 185. 
94 FILHO, Ney de Barros Bello. Responsabilidade criminal da pessoa jurídica por crimes contra o ambiente: um 
balanço após 27 anos de Constituição. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, v. 80, Ano 20, p. 233-255, 2015, 
out./dez., p. 241. 
95 Ação Penal nº 2000.70.00.019440-4, Data de Autuação: 16/08/2000, Órgão Julgador: Juíza Substituta Gabriela 
Hardt da 13ª Vara Federal de Curitiba, fl. 43/44. 
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Portanto, não sendo possível sancionar a pessoa jurídica sem provocar algum grau de 
prejuízo a todos ou a alguns dos integrantes do ente coletivo, a doutrina tradicional considerou 
inviável a responsabilização destes entes pela via extrema da pena. 
1.1.3.3. Da aparente violação do princípio da lesividade 

Outro argumento comumente aplicado pela doutrina tradicional a fim de vedar a 
responsabilização criminal dos entes coletivos por danos ambientais, consiste na ideia de que a 
preservação ambiental pela via extrema da pena inclinar-se-ia à violação do princípio da 
lesividade, posto que a ampla maioria dos tipos penais ambientais de vários ordenamentos 
jurídicos distintos tende a descrever crimes de perigo abstrato, nos quais a sanção pena é 
imposta apenas e tão somente pela deflagração de um perigo ou risco de dano ao bem jurídico 
tutelado, independentemente de inexistência da efetiva lesão a este96. 

O princípio da lesividade, reconhecido pela máxima do nullum crimen sine iniuria, veda 
a incriminação de condutas e a imposição de sanções penais quando a ação ou omissão 
voluntária do sujeito ativo não tenha o condão de provocar, ao menos, um perigo de dano a um 
bem jurídico tutelado pela norma penal97. 

Segundo Bittencourt, o princípio em questão atua em pelo menos duas dimensões 
principais, sempre visando impedir a imputação criminal de indivíduos que não tenham agido 
ofensivamente em relação a bem jurídico tutelado pela norma penal: no momento da criação da 
lei penal, e no momento da aplicação da lei ao caso concreto98. 

No contexto do direito penal ambiental, o fato de os tipos penais ambientais 
descreverem, em geral, crimes de perigo abstrato, os quais se consumam tão logo o bem jurídico 
tutelado pelo ordenamento jurídico seja colocado em situação de perigo, levou alguns 

                                                           
96 Parte da doutrina enxergou inúmeros tipos penais da Lei 9.605/98, que, supostamente, estariam em colisão com 
o princípio da lesividade. A esse respeito, Miguel Reale Júnior traz exemplos desta suposta divergência com 
referido princípio, afirmando que, no diploma legislativo, “Atividades de mera conduta, sem qualquer 
potencialidade de dano concreto e muito menos dano efetivo são descritas como crime, sendo exemplo: 
comercializar motosserra sem licença; penetrar em Unidade de Conservação conduzindo substâncias ou 
instrumentos próprios para caça; abandonar recipiente com substância tóxica no campo ou como dispõe § 1º do 
art. 56, ou usar produto tóxico em desacordo com exigências constantes de regulamentos, de meros regulamentos”. 
Ao criticar referidos tais tipos penais (respectivamente, arts. 51, 52 e 56, § 1º, da Lei nº 9.605/98), o autor afirma 
que a técnica legislativa empregada pecou não apenas pela incriminação de condutas em caráter prematuro, isto é, 
antes da deflagração do dano, como também pela falta de clareza na descrição (JÚNIOR, Miguel Reale. A lei dos 
crimes ambientais. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 345, p. 121-127, 1999, jan./fev./mar.). 
97 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal - Parte Geral. 23ª edição. São Paulo: Editora 
SaraivaJur, 2017, p. 64-65. 
98 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal - Parte Geral. 23ª edição. São Paulo: Editora 
SaraivaJur, 2017, p 65. 
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estudiosos a encarar uma possível violação ao princípio da ofensividade, pois consideraram que 
somente crimes de dano ou os crimes de perigo concreto estariam em sintonia com o princípio 
reitor da lesividade, razão pela qual igualmente restaria inviabilizada a incriminação da conduta 
de pessoas jurídicas nesta seara. 
1.1.3.4. Da aparente violação do princípio da intervenção mínima 

Por fim, na visão da doutrina mais tradicional, o princípio juspenalista da intervenção 
mínima também seria violado pela expansão do Direito Penal na direção da incriminação de 
condutas lesivas ao meio ambiente, porque, na visão de seus apoiadores, o meio ambiente já 
poderia ser devidamente resguardado pelos mecanismos protetivos próprios das searas civilistas 
e administrativas, não sendo necessário o recurso à seara penalista99. 

O princípio da intervenção mínima é considerado como uma das mais relevantes 
garantias constitucionais implícitas de limitação do poder punitivo estatal, e é, atualmente, a 
espinha dorsal da ideia do Direito Penal mínimo. Impõe que o Direito Penal somente deve 
intervir na liberdade dos indivíduos quando os demais mecanismos de controle estatais tenham 
se mostrado insuficientes para a adequada proteção dos bens jurídicos fundamentais da 
sociedade100. 

Sua finalidade, portanto, consiste em atribuir à norma penal o caráter de subsidiariedade, 
ou ultima ratio, em relação às demais normas do ordenamento jurídico, como as normas civis, 
administrativas e consuetudinárias, posto que a pena sempre é a forma mais gravosa de sanção 
estatal101. O princípio da intervenção mínima dialoga e complementa-se diretamente pelo 
princípio da fragmentariedade, segundo o qual somente as agressões mais intensas do bem 
jurídico tutelado pelo Direito deveram reclamar o recurso à pena102. 

No contexto do direito penal ambiental, a vigência dos dois princípios supra referidos 
trouxe grandes discussões, com parte da doutrina advogando pela desnecessidade, ou até 
mesmo inviabilidade, do apelo à via extrema da pena como meio de resguardar as agressões ao 
bem ambiental. Esta parcela da doutrina defendeu que a proteção do meio ambiente dar-se-ia 
                                                           
99 JÚNIOR, Miguel Reale. A lei dos crimes ambientais. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 345, p. 121-127, 1999, 
jan./fev./mar.; SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: parte geral. 3ª edição. Curitiba: ICPC; Lumen Juris, 
2008, p. 440-444. 
100 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal - Parte Geral: arts. 1º a 120 do Código Penal. Rio de 
Janeiro: Editora Forense, 2017, p. 185. 
101 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal - Parte Geral. 23ª edição. São Paulo: Editora 
SaraivaJur, 2017, p 55-57. 
102 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal - Parte Geral: arts. 1º a 120 do Código Penal. Rio de 
Janeiro: Editora Forense, 2017, p. 185. 
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de modo igualmente satisfatório por outros mecanismos jurídicos, como as sanções civis e 
administrativas, sendo, supostamente, prescindível a invocação da tutela penal. 

Alguns casos reais de responsabilização de empresas poluidoras nas vias estreitas das 
sanções civis e/ou administrativa podem ser levantados para exemplificar o raciocínio supra 
referido. Veja-se, o caso do vazamento de óleo na Refinaria Getúlio Vargas –Repar, da 
Petrobrás, do ano de 2000, no qual foram atingidos os Rios Barigüi e Iguaçu. Na hipótese, a 
Petrobrás foi sancionada em valores de grande monta: R$ 40 milhões de multas impostas pelo 
Instituto Ambiental do Paraná; R$ 168 milhões de multas impostas pelo Instituto do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; mais de R$ 2.707.907 mil por perdas e danos, 
valor que corresponde a quase um quarto do lucro da estatal em 1999103. Deste modo, verifica-
se que as sanções cíveis e administrativas podem alcançar patamares bastante elevados, o que 
por sua vez demonstra que a responsabilização ambiental, por meio desses mecanismos, pode 
impor gravames econômicos e financeiros, a empresas poluidoras, de considerável magnitude. 

Alguns estudiosos foram além, chegando a apoiar a ideia da criação de normas especiais 
para a custódia ambiental. Veja-se, nesse sentido, a posição de Winfried Hassemer, para o qual 
seria mais adequada a instituição de um ramo jurídico inteiramente novo, por ele denominado 
de Direito de Intervenção, o qual congregaria tanto sanções de natureza civil quanto de natureza 
administrativa104.  

Para o autor alemão, a tutela penal do meio ambiente mostrar-se-ia contrária à natureza 
primordial da pena, que é a de gerar a prevenção geral e especial de delitos, e aos princípios 
basilares do direito penal e processual penal como o princípio da culpabilidade, princípio da 
proporcionalidade das sanções penais, o princípio in dubio pro reo, e outros. Ademais, consigna 
que a sanção penal se distancia do sentido dos princípios jus ambientalistas da prevenção e da 
precaução, pois se presta a provocar uma tutela repressiva e não preventiva.  

Assim, a doutrina clássica defendeu a criação de um conjunto de normas preventivas 
comuns (direito civil e/ou administrativo) e especiais (Direito de Intervenção, dentre outros) 
que fossem capazes de promover pesadas sanções (distintas daquelas tradicionalmente 

                                                           
103 BERTOLI, Ana Lúcia; RIBEIRO, Maisa de Souza. Passivo ambiental: estudo de caso da Petróleo Brasileiro 
S.A - Petrobrás. A repercussão ambiental nas demonstrações contábeis, em consequência dos acidentes 
ocorridos. Rev. adm. contemp., Curitiba, v. 10, n. 2, p. 117-136, June 2006. Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-65552006000200007&lng=en&nrm=iso>. 
access on  20  May  2019.  http://dx.doi.org/10.1590/S1415-65552006000200007. 
104 CRUZ, Ana Paula Fernandes Nogueira da. A Culpabilidade nos Crimes Ambientais. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2009, p. 71-72. 
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aplicadas na seara criminal como a privação de liberdade) à pessoa do poluidor, pessoa física 
ou jurídica105. 
1.2. A mudança radical no paradigma jurídico-constitucional da proteção do meio 
ambiente 

O final do séc. XX, trouxe inúmeras conjunturas jusambientalistas novas, sobretudo a 
partir da efervescência da chamada “sociedade de risco”, nas quais se verificou o florescimento 
de novas concepções político-constitucionais de proteção do bem jurídico ambiental como um 
valor político-constitucional fundamental para a preservação da dignidade da pessoa humana106.  

Nesses novos tempos, o meio ambiente foi consagrado ao status de valor constitucional, 
dotado de máxima relevância jurídica, razão pela qual se tornou inevitável a sua introdução no 
rol de bens jurídicos protegidos pelo Direito Penal, a despeito da resistência da doutrina 
tradicional. Na medida em que se reconhecia o bem jurídico ambiental como objeto de proteção 
do sistema jurídico-penal, verificou-se a imprescindibilidade da previsão de responsabilização 
penal das pessoas jurídicas por danos ambientais, posto que, no contexto de uma sociedade pós-
industrial, seriam elas as principais autoras dos danos mais impactantes e irreversíveis ao meio 
ambiente em decorrência do modo produtivo frenético a que se encontravam inseridas. 

Não por menos, veio a disposição constitucional do art. 225, § 3º, da Constituição 
Federal de 1988, que inovou no ordenamento jurídico brasileiro ao prever expressamente a 
responsabilidade penal de pessoas jurídicas por condutas e atividades consideradas lesivas ao 
meio ambiente. 

Verificou-se, então, uma mudança brusca no paradigma individualista do Direito Penal 
clássico, na qual a leitura tradicional de bem jurídico, elementos analíticos do crime e princípios 
limitadores do poder punitivo teve de sofrer forte flexibilização, primeiramente na doutrina e 
posteriormente na jurisprudência, a fim de permitir a responsabilização dos entes coletivos na 
esfera criminal. 

Os principais pontos desta mudança, no que tange, especialmente, ao reconhecimento 
do acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como um bem jurídico tutelável pelo 
Direito Penal (1); e ao reconhecimento da harmonia entre os princípios fundamentais do Direito 
Penal (sobretudo os princípios da legalidade (a), da pessoalidade (b), da lesividade (c) e da 
                                                           
105 Id, 2009, p. 71-72. 
106 COSTA, Beatriz Souza. A Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica por Crime Ambiental: Visões Doutrinária 
e Jurisprudencial. Revista dos Tribunais, 2013, v. 102, n. 934, ago, p. 205-222. 
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intervenção mínima (d) e o Direito Penal Ambiental no paradigma jurídico-constitucional de 
1988 (2), serão, a seguir, abordados. 
1.2.1. O reconhecimento do acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como 
um bem jurídico tutelável pelo Direito Penal 

O entendimento que há pouco tempo consolidou-se no Direito Penal contemporâneo é 
de que o jus punitionis já não se presta apenas a tutelar bens jurídicos individuais. Efetivamente, 
foi notável, em um primeiro momento, a preocupação dos sistemas jurídico-penais em 
resguardar apenas os interesses mais elevados da sociedade que tivessem titulares 
determinados, fosse o indivíduo diretamente vitimado pelo delito, fosse o próprio Estado. 

Na virada do século XX, observou-se o florescimento e o reconhecimento de inúmeros 
direitos e garantias fundamentais, nas Constituições dos Estados Democráticos, cuja 
titularidade era indeterminada em função da natureza difusa dos referidos direitos. 
Acompanhando este fenômeno, o ordenamento jurídico penal igualmente passou a vigiar pela 
conservação de bens jurídicos difusos, como a ordem econômica e o meio ambiente natural 
sadio e equilibrado.  

Em função da enorme importância que a sociedade conferiu a tais bens jurídicos, 
verificou-se uma quebra do paradigma tradicional juspenalista, com a introdução de bens 
jurídicos difusos, coletivos e metaindividuais no catálogo de interesses defendidos pela via 
extrema da pena. Conforme atesta Cristiane dos Santos, “a presença de bens jurídicos difusos, 
universais ou coletivos, é uma das características do Direito Penal atual, próprio da sociedade 
de risco”107. 

Nessa toada, com a elevação do bem jurídico ambiental ao patamar de direito difuso e 
constitucional, indispensável para a preservação das presentes e futuras gerações, inúmeros 
estudiosos advogaram pela inclusão do bem ambiental no escopo de proteção do Direito Penal 
moderno, superando-se a velha ideia de que a proteção civilista ou administrativista seriam 
suficientes para resguardar o meio ambiente. 

Nesse sentido, Ney de Barros Bello Filho pontifica que o bem ambiental não pode ficar 
desguarnecido da proteção penal, posto que a evolução do sistema jurídico-penal caminha para 

                                                           
107 SANTOS, Cristiane Farias Rodrigues dos; CAMARGO, Antonio Luís Chaves. Tipo e tipicidade nos crimes 
contra o meio ambiente. 2002.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002, p. 46. 
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a prevenção, cada vez maior, de delitos violadores dos direitos difusos fundamentais da 
sociedade, razão pela qual se pode falar em um Direito Penal Difuso108. 

No que tange especificamente ao bem jurídico ambiental cabe analisarmos a literalidade 
do caput do art. 225 da Constituição Federal de 1988, a partir do qual se principia o capítulo do 
diploma constitucional sobre o meio ambiente: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações (grifos nossos) (BRASIL, 1988). 

A ideia de que o meio ambiente sadio e equilibrado fosse um valor a ser perseguido, de 
per si, somente surgiu com as inovações trazidas pela ordem constitucional de 1988, posto que 
nos diplomas anteriores a preservação do meio ambiente aparecia exclusivamente reverenciada 
por seu papel no progresso econômico, industrial, comercial e produtivo do País. 

Segundo Luís Carlos Silva de Moraes, há pelo menos quatro conclusões principais que 
podem ser depreendidas da leitura do art. 225, da Constituição Federal de 1988: (1) a 
abrangência do dispositivo atinge toda e qualquer atividade ou conduta humana que interaja, 
por quaisquer meios, com o meio ambiente; (2) o Estado deve privilegiar o tratamento 
preventivo do meio ambiente (princípio da prevenção), exigindo específicas autorizações ou 
licenças dos indivíduos para permitir certas atividades ou condutas que representem risco, 
maior ou menor, de degradação ambiental; (3) falhando as tentativas do Poder Público de 
prevenir o dano ambiental, deve-se recorrer ao mandamento do princípio do poluidor-pagador, 
com esteio na responsabilização objetiva do poluidor, para reestabelecimento, na medida do 
possível, das condições ambientais originais; e (4) a proteção do equilíbrio ecológico deve ser 
compreendida como indisponível e infungível109. Por essa razão, a Constituição de 1988 ficou 
conhecida como a “Constituição Verde”, sendo o primeiro diploma constitucional brasileiro a 
tratar o meio ambiente em um capítulo específico110. 

No desenrolar do moderno Estado Democrático Constitucional de Direito, a CF/88 
representou uma superação da concepção economicista do meio ambiente estabelecida pelas 

                                                           
108 O jurista explica que “As tipificações de atitudes agressoras a bens jurídicos difusos apontam a existência de 
um verdadeiro direito penal difuso, que se utiliza da teoria da culpabilidade e da tipicidade, mas fornece à 
interpretação dos tipos penais elementos que adquire a partir da contextura do próprio bem jurídico tutelado 
(NETO, Nicolao; FILHO, Ney Bello; DINO, Flávio. Crimes e Infrações Administrativas Ambientais. 3ª edição. 
Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2011, p. 3). 
109 MORAES, Luís Carlos Silva de. Curso de Direito Ambiental. 2ª edição. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2004. 
110 FREITAS, Gilberto Passos de. A Constituição Brasileira de 1988: A Constituição Ecológica. Revista do 
Advogado - Associação dos Advogados de São Paulo, São Paulo, v. 29, n. 102, p. 52-57, 2009, p. 53. 
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constituições anteriores, atribuindo ao bem jurídico ambiental uma qualificação de direito 
fundamental em decorrência do reconhecimento do papel que o bem ambiental exerce para a 
manutenção da sadia qualidade de vida. 

A conexão entre as expressões empregadas na literalidade do caput do art. 225, da 
CF/88, “meio ambiente ecologicamente equilibrado” e “sadia qualidade de vida”, compele o 
hermeneuta constitucional a reconhecer que o caput do art. 225 aparece profundamente atrelado 
à disposição do caput do art. 5º, do mesmo diploma constitucional111, o qual dispõe sobre a 
inviolabilidade do direito à vida. 

Em outras palavras, fica claro que a intenção do constituinte originário foi de qualificar 
a preservação do meio ambiente como um interesse relevantíssimo para o ordenamento jurídico, 
na medida em que se vincula, formal e materialmente, à disposição do art. 5º, a qual trata 
justamente dos direitos e garantias fundamentais. 

Destarte, mais do que simples pressupostos de desenvolvimento econômico, comercial, 
industrial ou produtivo, os bens e recursos naturais passam a ser compreendidos, no diploma 
constitucional de 1988, como pressupostos indispensáveis da preservação da própria vida 
humana. 

Assim, caberia ao Poder Público e à coletividade zelar pela sua preservação, ainda que 
tal providência acarretasse ônus e desgastes na esfera econômica, industrial, comercial ou 
produtiva, posto que a vida humana é o valor medular de todo e qualquer direito ou garantia 
fundamental do Estado Democrático de Direito. 

Tal constatação não é bizantina, pois se passamos a considerar que o bem ambiental é 
indispensável para a manutenção da vida humana, sob o pretexto de que “sadia qualidade de 
vida” é condição para o desfrute de uma existência com dignidade, somos compelidos a admitir 
que a defesa do bem jurídico ambiental faz muito mais do que defender os recursos do meio 
ambiente natural, como o ar atmosférico, os elementos da biosfera, a fauna, a flora, etc, pois 
passa, efetivamente, a resguardar a própria vida humana. Sobre este ponto, Ana Paula Cruz 
pontifica no seguinte sentido: 

(...) a expressão “qualidade de vida” faz com que o intérprete, com segurança, associe 
o direito à vida ao direito à saúde, dentro de uma visão da legislação brasileira 
destinada a impedir que o meio ambiente viesse a ser apenas uma questão de 

                                                           
111 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade (grifos nossos) (BRASIL, 1988). 
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sobrevivência, mas, efetivamente, “algo mais” dentro de um parâmetro, vinculando o 
direito à vida em face de uma tutela à saúde com padrões de qualidade e dignidade. 
De fato, a Constituição Federal de 1988 (art. 225, caput) prevê como uma das 
características do bem ambiental o de ser essencial à sadia qualidade de vida. Neste 
diapasão, tudo o que for essencial à sadia qualidade de vida é bem ambiental e integra o conceito de meio ambiente na concepção unitária acima delineada112 
(grifos nossos). 

E prossegue a autora, aduzindo o seguinte: 
Direitos fundamentais são de difícil definição exata. São todos os direitos capazes de 
expressar a dignidade da pessoa humana, um conceito cujo conteúdo varia histórica e 
culturalmente. Assim, em nosso atual panorama social, tendo em vista a Constituição 
Federal de 1988, temos que o direito ao meio ambiente integra os direitos 
fundamentais por se tratar de pressuposto inquestionável à obtenção e manutenção da 
vida com qualidade e dignidade113 (grifos nossos). 

Acompanhando esta linha de raciocínio, Celso Antônio Pacheco Fiorillo teceu as 
seguintes considerações: 

Na medida em que, para o direito positivo em vigor, o meio ambiente, por definição 
legal (Lei Federal n. 6.938/81), nada mais é do que “a vida em todas as suas formas”, 
têm as sanções penais a finalidade de estabelecer nexo com infrações de normas de 
conduta verificadas em face do momento cultural por que atravessa nosso país no 
início do século XXI, ou seja, as sanções penais ambientais deverão adequar-se à 
necessidade imposta pelo art. 225 de defesa e preservação dos bens ambientais para 
“as presentes e futuras gerações114. 

Cançado Trindade, ponderando sobre o assunto, assinala o entendimento doutrinário 
que se perfilha no sentido de considerar o direito à vida como um direito humano básico ou 
fundamental, porque o gozo do direito à vida é pressuposto indispensável para a fruição de todo 
e qualquer direito humano. 

O jurista alerta que o desenvolvimento do contemporâneo pensamento jurídico evoluiu 
para reconhecer o direito fundamental à vida como uma garantia múltipla e complexa, 
abrangendo o direito de todo ser humano de não sofrer privação da sua vida (direito à vida) e o 
direito de usufruir de todo meio apropriado e indispensável de subsistência que sejam 
consentâneos com um padrão de vida decente (preservação da vida, direito de viver). Nesta 
linha, Caçando Trindade pontifica que todos os pressupostos indispensáveis ao direito de viver 
são corolários do direito à vida115. 

                                                           
112 CRUZ, Ana Paula Fernandes Nogueira da. A Culpabilidade nos Crimes Ambientais. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2009, p. 30-31. 
113 Id, 2009, p. 32. 
114 FIORILLO, Celso Antônio. Curso de Direito Ambiental. 18ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2018, p.  777-
778. 
115 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Direitos humanos e meio ambiente: paralelo dos sistemas de proteção 
internacional. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1993, p. 24-25. 
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Cabe frisar que, conforme leciona João Ferreira Ricardo dos Santos, a fonte de bens 
jurídicos, por excelência, é a Constituição, posto que representa “os valores fundamentais e 
imprescindíveis à formação e estruturação da sociedade e do próprio Estado, onde o direito 
penal se apresenta como ultima ratio nessa proteção”116. 

Portanto, à luz das considerações supra mencionadas, é fácil concluir que o bem jurídico 
ambiental é dotado da qualificação necessária e adequada para que seja introduzido no rol de 
interesses e valores resguardados pelo Direito Penal, seja pela expressa autorização contida no 
§ 3º, do art. 225, da CF/88117, seja por sua vinculação à garantia da inviolabilidade da vida 
humana, a qual se encontra insculpida no caput do art. 5º, do mesmo diploma constitucional. 

Na jurisprudência, colhem-se casos, nos Tribunais Superiores, nos quais houve o 
expresso reconhecimento do bem jurídico ambiental como tutelável pela norma penal, nos 
termos do art. 225 da CF/88, conforme segue: 

PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. PESCA PREDATÓRIA. 
PEQUENA QUANTIDADE DE PESCADO DEVOLVIDO AO HABITAT 
NATURAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. RELEVÂNCIA PENAL DA 
CONDUTA. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. ESPECIAL RELEVO. 
ORDEM DENEGADA. I. Hipótese em que o paciente foi denunciado como incurso 
nas penas do art. 34, parágrafo único, II, da Lei 9.605/98, porque teria sido flagrado 
pela Polícia Militar de Proteção Ambiental, praticando pesca predatória de camarão, 
com a utilização de petrechos proibidos em período defeso para a fauna aquática e 
sem autorização dos órgãos competentes. II. A quantidade de pescado apreendido não 
desnatura o delito descrito no art. 34 da Lei 9.605/98, que pune a atividade durante o 
período em que a pesca seja proibida, exatamente a hipótese dos autos, isto é, em 
época de reprodução da espécie, e com utilização de petrechos não permitidos. III. 
Paciente que, embora não possua carteira profissional de pescador, faz da pesca a sua 
única fonte de renda. IV. Para a incidência do princípio da insignificância devem 
ser considerados aspectos objetivos referentes à infração praticada, assim a 
mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social 
da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, bem como a 
inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de 
Mello, DJ de 19/11/2004), que não restou demonstrado in casu. V. A Constituição 
Federal de 1988, consolidando uma tendência mundial de atribuir maior atenção 
aos interesses difusos, conferiu especial relevo à questão ambiental, ao elevar o 
meio-ambiente à categoria de bem jurídico tutelado autonomamente, destinando 
um capítulo inteiro à sua proteção. VI. Interesse estatal na repreensão da 
conduta, em se tratando de delito contra o meio-ambiente, dada a sua relevância 

                                                           
116 SANTOS, João Ricardo Ferreira dos. Anotações sobre Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica no Direito 
Ambiental Brasileiro. Revista Jurídica, São Paulo, v.53, n. 335, p. 95-101, 2005, p. 98. 
117 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-
lo para as presentes e futuras gerações. 
(...) 
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas 
ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados (grifos nossos) (BRASIL, 1988). 
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penal. VII. Ordem denegada (STJ – HC nº 192.696/SC, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta 
Turma, julgado em 17/03/2011, publicado no DJe de 04/04/2011) (grifos nossos). 

Posteriormente, vale mencionar, foi promulgada a Lei 9.605, em fevereiro de 1998, a 
qual dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas 
ao meio ambiente, praticadas por pessoas físicas e jurídicas; prevê hipóteses específicas de 
agravantes e atenuantes da pena; determina a destinação das multas decretadas contra 
delinquentes ambientais, e dá outras providências.  
1.2.2. Da harmonia entre os princípios fundamentais do Direito Penal e a proteção 
criminal do meio ambiente no novo paradigma jusambientalista de 1988 

Outra mudança fundamental trazida pelo novo paradigma jusambientalista consistiu na 
alteração da forma tradicional de interpretar-se os princípios do Direito Penal, de modo a 
permitir a introdução de tipos penais protetivos do meio ambiente. 

Através dos inúmeros estudos e observações de juristas ambientalistas e criminalistas, 
chegou-se, enfim, à conclusão de que os princípios fundamentais do Direito Penal, 
costumeiramente apontados como violados pelo ainda jovem “Direito Penal Ambiental” 
(princípio da legalidade, da pessoalidade, da lesividade e da intervenção mínima), na verdade 
permaneciam incólumes tanto à inserção de crimes ambientais, quanto à imposição da sanção 
penal diretamente às pessoas jurídicas poluidoras. 

A fim de demonstrar a consonância da responsabilização penal de entes coletivos, na 
conjuntura de proteção do meio ambiente, com os princípios fundamentais do Direito Penal, 
passa-se, a seguir, à elucidação dos principais argumentos construídos pela doutrina moderna a 
respeito da questão aqui posta sob análise. 
1.2.2.1. Da inexistente violação ao princípio da legalidade  

Como afirmado anteriormente, um dos entraves, na visão tradicional da doutrina 
penalista118, consistia na ideia de que o Direito Penal Ambiental tenderia a afrontar o princípio 
da legalidade por fundar-se, eminentemente, na tipificação de normas penais em branco, o que 

                                                           
118 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: parte geral. 3ª edição. Curitiba: ICPC; Lumen Juris, 2008; PRADO, 
Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro – Vol. 1. 14ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014; 
ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Manual de direito penal brasileiro, volume 1: parte geral. 9ª edição. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2011; BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, volume 1: Parte 
geral. 17ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012; HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal - volume 1, tomo 
2. 5ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1978. 
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por sua vez representaria uma perda em termos de precisão e previsibilidade legal. Neste caso, 
a doutrina clássica apoiava a não interferência dos mecanismos penalistas na prevenção e 
preservação do meio ambiente. 

Entretanto, com a expressa previsão constitucional determinando a estipulação de 
mecanismos penais de responsabilidade, de pessoas físicas ou jurídicas, por condutas e 
atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, o resguardo do acesso ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado pela seara criminal não era mais opção, mas sim um dever do Poder 
Público, posto que, agora, tratar-se-ia de um bem jurídico tutelável pela norma penal. 

Ora, neste caso, ao contrário do que compreendeu a doutrina tradicional, é certo que não 
pode ficar o Direito Penal imobilizado em face das transformações sociais, especialmente 
quando tais transformações representem riscos incomensuráveis para bens jurídicos tutelados 
pelo próprio sistema jurídico-penal. 

Devemos ter em mente que à medida em que a ciência e a tecnologia avançam em suas 
descobertas, o ordenamento jurídico deve empenhar esforços para adaptar-se e atualizar-se de 
modo a contemplar situações fáticas novas e trazer respostas jurídicas para os conflitos que 
surgirem. 

Defender o entendimento contrário significaria advogar por um modelo de Direito Penal 
excessivamente abstrato e totalmente divorciado da realidade dos fatos, o que, muito longe de 
representar um ideal de segurança e previsibilidade para os destinatários da norma, tenderia 
mais a promover o desamparo da sociedade e a impunidade diante de graves violações de bens 
jurídicos fundamentais. 

O fato de os tipos penais ambientais serem, em sua grande maioria, normas penais em 
branco, não deve ser compreendido como um excesso de discricionariedade conferido ao 
Estado, mas sim como consequência das peculiaridades que concernem à preservação do 
próprio bem jurídico ambiental. Conforme pontifica Vladimir Passos de Freitas, a preservação 
do bem jurídico ambiental demanda que o operador do direito possa atuar com ferramentas que 
assegurem a prevenção do dano ambiental insustentável, o que inevitavelmente demandará a 
incursão em outras searas do conhecimento humano119. Conclui, então, o jurista que “nos 
                                                           
119 “(...) isso acontece porque as descrições de fatos delituosos são o resultado de observações de especialistas de 
outras áreas do conhecimento. Os cientistas e os técnicos sabem o que é importante para a preservação de um 
ambiente sadio. Na verdade, os professores conhecem as consequências do desprezo às seculares regras da 
natureza, como também os técnicos dos órgãos ambientais, que efetivamente acompanham os resultados de uma 
política ambiental mal conduzida. Portanto, biólogos, engenheiros florestais, geólogos, químicos, oceanógrafos e 
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crimes contra o meio ambiente, a detalhada e exaustiva descrição do comportamento do agente 
mostra-se, na maioria das vezes, bastante difícil ou quase impossível”120.  

Confira-se, por exemplo, o tipo penal previsto no art. 56, caput, da Lei 9.605/98, que 
incrimina a conduta de “Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, 
fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, 
perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências 
estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos” (BRASIL, 1998). A definição de 
prejudicialidade à saúde humana não aparece pormenorizada no tipo penal, o qual se limita a 
fazer uma remissão a certas “exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos”, 
denotando que serão tais leis e regulamentos que se encarregaram de especificar quais 
“produtos” ou “substâncias tóxicas” seriam perigosas ou nocivas à “saúde humana” ou ao “meio 
ambiente”. Lado outro, a ausência de minudes em relação ao ponto não configura, de modo 
algum, desprestígio ao princípio da legalidade, pois trata-se de uma necessidade que emerge da 
própria natureza do bem jurídico tutelado à luz da técnica normativa empregada. Ora, o 
legislador não se encarregou de detalhar o conceito de produto ou substância tóxica à saúde 
porquanto o próprio conceito de saúde humana é também complexo e abrangente121, e, 
considerando que o bem ambiental é diretamente relacionado à sadia qualidade de vida, de que 
trata o caput do art. 225, da CF/88, é inevitável que uma conduta antijurídica que vilipendia 
ambos os valores (saúde e meio ambiente) não poderia jamais ser tipificada de maneira 
pormenorizada e detalhista na norma penal, pois, se assim ocorresse, ter-se-ia uma proteção 
diminuída e limitada da saúde e do meio ambiente. 

Portanto, idealizar um modelo de sistema penal apto a coibir eficazmente as condutas 
gravemente poluidoras do meio ambiente requer o recurso à técnica legislativa das normas 
penais em branco, sem as quais a norma penal perderia totalmente seu alcance. Portanto, longe 
de representar uma violação ao princípio da legalidade, a promulgação de normas penais 
ambientais em branco deve ser encarada como uma necessidade específica da tutela do bem 

                                                           
outros profissionais acabam definindo condutas elevadas à categoria de crimes ambientais” (FREITAS, Vladimir 
Passos de. A Contribuição da Lei dos Crimes Ambientais na Defesa do Meio Ambiente. Revista CEJ - Centro de 
Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, Brasília, v. 10, n. 33, p. 5-15, 2006b, abr./jun. 2006. p. 7). 
120 Id, 2006, p. 7. 
121 De acordo com a OMS, o conceito de saúde pode ser compreendido como “a situação de perfeito bem-estar 
físico, mental e social”, conceito evidentemente amplo, no qual o aspecto corpóreo e psíquico do indivíduo são 
levados em consideração tanto quanto a sua condição social (SEGRE, Marco; FERRAZ, Flávio Carvalho. O 
conceito de saúde. Rev. Saúde Pública, São Paulo, v. 31, n. 5, p. 538-542, Oct.  1997.   Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89101997000600016&lng=en&nrm=iso>. 
access on  24  May  2019.  http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89101997000600016. ). 
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ambiental, cuja razão de ser orienta-se para a busca de segurança jurídica, de previsibilidade e 
de precisão técnica, na exata medida em que sua aplicabilidade é complementada por critérios 
científicos e técnicos que lhe conferem atualidade e consistência material. 
1.2.2.2. Da inexistente violação ao princípio da pessoalidade 

Tal como previamente consignado, parte da doutrina entendeu, erroneamente, que a 
responsabilização penal de pessoas jurídicas consistiria em uma forma de desrespeitar o 
princípio da pessoalidade, sob o argumento de que a pena cominada ao ente coletivo seria 
transferida a terceiros. 

Por outro lado, não há que se falar em violação ao referido princípio, posto que mesmo 
na delinquência clássica, consubstanciada nos crimes praticados por pessoas físicas, é possível 
falar em agravo sentido por terceiros inocentes, sem que isso acarrete desrespeito à garantia 
constitucional da pessoalidade da pena. 

Exemplo de agravo desta natureza consiste na privação dos recursos indispensáveis à 
própria subsistência quando tratar-se de terceiro inocente que, entretanto, figure como 
dependente econômico de um parente preso. Pense-se em uma mãe solteira que, tendo de arcar 
com as despesas de casa, vê-se na condição de total desamparo diante da custódia do marido 
que, antes da sanção penal, era o provedor econômico do seio familiar. Mesmo em situações 
tão extremas como esta, a doutrina e a jurisprudência concordam que não há que se falar em 
infringência ao princípio da pessoalidade da pena, porquanto os efeitos deletérios auferidos por 
terceiros inocentes com a prisão de um parente devem ser compensados com benefícios 
previdenciários do Governo, tais como o auxílio-reclusão122. 

Nesse sentido, Cristiano Augusto Quintas, citado por Fiorillo, concorda que não se 
verifica descumprimento da intranscendência penal, pois “(...) quando a pessoa física é punida 

                                                           
122 Como elucida Ney de Barros Bello Filho, “O mesmo deve-se dizer da exasperação das consequências do delito 
para terceiros e, consequentemente, do argumento segundo o qual a responsabilidade da pessoa jurídica reage 
contra a proibição do apenamento de pessoa diferente do condenado. Primeiramente é necessário observar que 
toda e qualquer imposição de pena - em termos materiais - extrapola a pessoa do condenado. O que dizer da família 
do preso, do seu empregador e de seus dependentes? Tanto é assim, que a própria existência do auxílio-reclusão 
justifica-se em razão da redução dos impactos, perante terceiros, da responsabilidade por atos praticados por réu. 
As consequências materiais do delito sempre vão além de quem os comete, e com a pessoa jurídica não é diferente” 
(FILHO, Ney de Barros Bello. Responsabilidade criminal da pessoa jurídica por crimes contra o ambiente: um 
balanço após 27 anos de Constituição. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, v. 80, Ano 20, p. 233-255, 2015, 
out./dez., p. 243-244). 
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penalmente, outras pessoas são indiretamente atingidas, basta pensar na família do condenado 
preso, que se vê privada do contato familiar diário e, até mesmo, da renda do condenado”123. 

No caso da pessoa jurídica cabe o mesmíssimo raciocínio: o fato de que seus integrantes 
venham a auferir algum ônus econômico indireto, em decorrência da cominação de sanção 
penal ao ente coletivo, não tem o condão de afrontar o princípio da pessoalidade, posto que o 
efetivo e verdadeiro autor do fato, ente coletivo, é o destinatário direto e principal da sanção 
penal, respondendo pelo delito na condição de sujeito dotado de capacidade penal. 

Violação ao princípio da pessoalidade ocorreria, isto sim, na hipótese inversa: se 
cominássemos a sanção penal às pessoas físicas que integram o ente coletivo por um fato 
criminoso praticado por este, mas não por aqueles. Neste caso, ter-se-ia hipótese de impunidade 
do autor do delito (pessoa jurídica) e apenação de terceiros que não figuraram como efetivos 
autores do delito (pessoas físicas integrantes do ente coletivo), o que, evidentemente, configura 
violação ao princípio da pessoalidade. 

Nesse sentido, Ney de Barros Bello Filho explica que na delinquência empresarial o 
ente moral é quem possui o domínio do fato, tendo, portanto, comando sobre a causalidade do 
resultado final típico e antijurídico, razão pela qual a tese da irresponsabilidade da pessoa 
jurídica acarretaria, verdadeiramente, em violação do princípio da pessoalidade, pois teríamos 
a imputação de pena à pessoa física (representante, dirigente ou órgão colegiado) que não 
exerceu o domínio do fato124. 
1.2.2.3. Da inexistente violação do princípio da lesividade 

Ao contrário do que compreendeu a doutrina clássica, a previsão de crimes de perigo 
abstrato, no Direito Penal Ambiental, não configura lesão ao princípio da lesividade, posto que 
a proteção do bem jurídico ambiental, no novo paradigma jurídico-constitucional, orienta-se, 
também, pelo cumprimento do princípio constitucional da prevenção, que, dentre outras coisas, 
possibilita o acionamento dos mecanismos de coerção estatal (inclusive de cunho penalista), de 
modo a prevenir condutas perigosas ao bem jurídico ambiental antes mesmo que cheguem ao 
ponto de vilipendiá-lo. 

                                                           
123 SANTOS, Cristiano Augusto Quintas dos. Lei dos Crimes Ambientais – Livro III. In: SALVADOR NETTO, 
Allamiro Velludo; BRITO, Augusto Couto de; SANTOS, Cristiano Augusto Quintas dos; et al. Legislação penal 
especial. São Paulo: Premier, 2007, v. 2, In FIORILLO, Celso Antonio. Crimes Ambientais. São Paulo: Editora 
Saraiva, 2ª ed. 2017, p. 37. 
124 Id, 2015. p. 243. 
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Como será mais detalhadamente explicitado posteriormente, o princípio da prevenção 
impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de atuar, preventivamente, impedindo a 
deflagração da degradação ambiental em patamar insustentável à sadia qualidade de vida e ao 
acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

O delito de perigo resguarda o bem juridicamente protegido pela norma antes que se 
deflagre a sua violação, antecipando o momento em que se daria a concreta ofensa à sua 
integridade. Nesse sentido, observa-se que os crimes de perigo (sobretudo os de perigo abstrato) 
coadunam-se com o sentido geral do princípio jus ambientalista da prevenção e da precaução, 
pois partem do pressuposto que a preservação do bem ambiental deve privilegiar a prevenção 
do dano e não apenas a sua reparação a posteriori125. Como aponta Vladimir Passos de Freitas, 
“(...) a proteção penal ambiental melhor se adapta à figura do crime de perigo, consumado com 
a simples possibilidade de dano”126. 

Dificilmente seria possível elaborar um sistema jurídico-penal que oferecesse grau de 
proteção eficaz aos recursos ambientais sem o apelo a tipos penais de perigo abstrato, pois a 
limitação da legislação penal às poucas hipóteses de comprovado dano material tenderia a 
desguarnecer o meio ambiente da necessária e indispensável proteção do Estado. Nesse sentido, 
Ana Paula Fernandes Nogueira da Cruz aduz as seguintes considerações: 

Aliás, alguns doutrinadores identificam a previsão de crimes de perigo como, se não 
a única, porém a mais adequada forma de proteção jurídico-penal dos recursos 
ambientais, na medida em que adianta a um menoscabo previsível que tais bens 
venham a sofrer. (...) Por todo o exposto, a conclusão a que inevitavelmente 
chegaremos é que a tutela penal é necessária para efetivar a proteção reclamada pelo 
bem ambiental127. 

Na jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça teve a oportunidade de manifestar-se 
a respeito da indispensabilidade do emprego da técnica legislativa dos crimes de perigo para 
fins de proteção ambiental, posto que seria inviável aguardar-se o efetivo dano ambiental a fim 
de reprimir o seu respectivo autor. Nesse sentido: 

RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. TRANSPORTE DE PRODUTOS 
TÓXICOS, NOCIVOS OU PERIGOSOS. ART. 56, CAPUT, DA LEI N. 9.605/1998. 
LEI PENAL EM BRANCO. RESOLUÇÃO DA ANTT N. 420/2004. NORMA DE 
INTEGRAÇÃO. BEM JURÍDICO TUTELADO. MEIO AMBIENTE E 
INCOLUMIDADE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PERÍCIA. 
PRESCINDIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 

                                                           
125 CRUZ, Ana Paula Fernandes Nogueira da. A Culpabilidade nos Crimes Ambientais. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2009, p. 73-75. 
126 FREITAS, Vladimir Passos de. A Contribuição da Lei dos Crimes Ambientais na Defesa do Meio Ambiente. 
Revista CEJ - Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, Brasília, v. 10, n. 33, p. 5-15, 2006b, 
abr./jun. 2006, p. 7. 
127 Id, 2009, p. 75-76. 
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conduta ilícita prevista no art. 56, caput, da Lei n. 9.605/1998 é norma penal em 
branco, cuja complementação depende da edição de outras normas, que definam o que 
venha a ser o elemento normativo do tipo "produto ou substância tóxica, perigosa ou 
nociva à saúde pública ou ao meio ambiente". No caso específico de transporte de tais 
produtos ou substâncias, o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos 
Perigosos (Decreto n. 96.044/1988) e a Resolução n. 420/2004 da Agência Nacional 
de Transportes Terrestres – ANTT, constituem a referida norma integradora, por 
inequivocamente indicar os produtos e substâncias cujo transporte rodoviário é 
considerado perigoso. 2. Por outro lado, a conduta ilícita prevista no art. 56, caput, 
da Lei n. 9.605/1998 é de perigo abstrato. Não é exigível, pois, para o 
aperfeiçoamento do crime, a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto 
na conduta de quem produz, processa, embala, importa, exporta, comercializa, 
fornece, transporta, armazena, guarda, tem em depósito ou usa produto ou 
substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em 
desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos. 3. 
Embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não 
pode a dogmática penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de 
reconhecido relevo, assim entendidos, na dicção de Claus Roxin, como 
“interesses humanos necessitados de proteção penal”, qual a proteção ao meio 
ambiente e à incolumidade pública. Não se pode, assim, esperar a concretização 
de danos, ou exigir a demonstração de riscos concretos para a punição de 
condutas que representam potencial produção de danos ao ecossistema e, por 
consequência, a pessoas indeterminadas. 4. O eventus periculi, advindo da 
prática de quem incorre em uma das condutas previstas no art. 56, caput, da Lei 
n. 9.605/1998, portanto, é presumido e, por conseguinte, prescinde da realização 
de perícia para comprovar a nocividade da substância ou produto, bastando, 
para tanto, que o "produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva para a saúde 
humana ou o meio ambiente" esteja declinado ex lege, ou seja, no caso, que esteja elencado na Resolução n. 420/04 da ANTT. 5. Recurso especial conhecido e 
provido, para restabelecer a condenação dos recorridos e determinar ao Tribunal de 
origem que reexamine a apelação defensiva, partindo da premissa de que a mera 
ausência de prova pericial não constitui óbice à manutenção do édito condenatório 
(STJ – Resp. nº 1.439.150/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado 
em 05/10/2017, publicado no DJe de 16/10/2017) (grifos nossos). 

Ademais, é importante frisar que a recuperação total dos danos causados ao meio 
ambiente é, na grande maioria das vezes, muitas vezes mais custosas do que a sua preservação, 
razão pela qual endossa-se a necessidade e indispensabilidade do recurso a tipos penais de 
perigo para a adequada defesa do meio ambiente128. 
1.2.2.4. Da inexistente violação ao princípio da intervenção mínima 

Por fim, a tão defendida tese da violação do princípio da intervenção mínima pela 
proteção ambiental na via extrema da pena, igualmente mostrou-se, eventualmente, infundada, 
posto que nem a sanção civil tampouco a sanção administrativa têm se mostrado, na realidade 
prática, como mecanismos suficientes para assegurar o acesso de todos ao meio ambiente 

                                                           
128 “(...) a proteção penal ambiental melhor se adapta à figura do crime de perigo, que se consuma com a simples 
possibilidade do dano. Por tal motivo a Lei 9.605/98 veio a consagrar tal modalidade de crime. Em verdade, na 
maioria das vezes o dano ambiental, uma vez consumado, afeta de tal forma o meio ambiente que dificilmente as 
suas características primitivas poderão ser recuperadas. Daí a necessidade de evitá-lo o quanto possível” 
(FREITAS, Vladimir Passos de; FREITAS, Gilberto Passos de. Crimes Contra a Natureza: (de acordo com a Lei 
9.605/98). 8ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006a, p. 38). 
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ecologicamente equilibrado de que trata o caput do art. 225 da Constituição Federal de 1988. 
Conforme elucida Lucas Azevedo de Lima, as esferas cíveis e administrativas mostram-se 
ineficientes para oferecer grau razoável de proteção ao bem ambiental, pois não causam o 
mesmo temor que a sanção penal129. 

A despeito do louvável esforço dos constituintes em trazer para o cenário constitucional 
brasileiro a questão do desenvolvimento sustentável, é certo que ainda estamos num estágio 
muito incipiente de controle e prevenção de danos ambientais graves, razão pela qual a tutela 
do Direito Penal ainda é uma necessidade inquestionável do momento atual. Nesse sentido, 
veja-se a posição de Vladimir de Passos Freitas: 

Em outras palavras, a realidade local dita a prevalência da tutela do Direito. Nos 
Estados Unidos, ela se dá mais na esfera administrativa, onde a ação da Environmental 
Police Agency EPA é efetiva e poucos casos são levados ao Poder Judiciário. Na 
Argentina, a legislação civil é adotada com firmeza pelos tribunais e assume o papel 
principal na proteção do meio ambiente. O Uruguai, com pouco mais do que 3 milhões 
de habitantes, resolve seus problemas com ênfase na atuação administrativa, baseada 
na Lei n. 17.283, de 28/11/2000 No Brasil a situação é peculiar. O País possui 
8.511.926 km' e aproximadamente 170.000.000 de habitantes. Faz-se necessária a 
tutela penal do meio ambiente, há muito prestigiada130. 

Gilberto e Vladimir de Passos Freitas argumentam, ainda, que o zelo pelo bem ambiental 
teve no Direito Penal um de seus primordiais mecanismos, pois são inúmeras as circunstâncias 
nas quais as sanções de natureza civil ou administrativa se abstém de promover um grau mínimo 
de prevenção de investidas contra o meio ambiente131. 

Exemplo claro desta insuficiência pode ser obtido quando analisamos o levantamento 
contábil da empresa Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás)132, e percebemos que no ano de 2000, 
quando a sociedade de economia mista fora responsabilizada ambientalmente por uma série de 
desastres ambientais: (a) vazamento de 1.292 mil litros de óleo combustível (equivalente a 
                                                           
129 “Afora isso, considere-se a comum ineficiência das esferas cível e administrativa, que não causam o mesmo 
temor que o Direito Penal, e o estágio atual da sociedade, em que sobretudo o meio ambiente não pode ser afetado 
além do que está sendo; pelo contrário, merece ostensiva proteção contra todos os tipos de ataques e atacantes, 
sejam eles pessoas físicas ou jurídicas - estas, aliás, na maioria das vezes, as responsáveis pelos grandes ataques” 
(LIMA, Lucas Azevedo de. Uma Análise Crítica Acerca da Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica de Direito 
Público por Crime Ambiental: Instrumento de Consolidação de Um Novo Paradigma do Direito Penal em Face da 
Tutela Ambiental. Revista Internacional de Direito Ambiental, v. 4, n. 10, p. 159-198, 2015, jan./abr, p. 54). 
130 FREITAS, Vladimir Passos de. A Contribuição da Lei dos Crimes Ambientais na Defesa do Meio Ambiente. 
Revista CEJ - Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, Brasília, v. 10, n. 33, p. 5-15, 2006b, 
abr./jun. 2006, p. 6. 
131 FREITAS, Vladimir Passos de; FREITAS, Gilberto Passos de. Crimes Contra a Natureza: (de acordo com a 
Lei 9.605/98).  8ª edição. Editora Revista dos Tribunais, São Paulo: 2006, p. 31. 
132 BERTOLI, Ana Lúcia; RIBEIRO, Maisa de Souza. Passivo ambiental: estudo de caso da Petróleo Brasileiro 
S.A - Petrobrás. A repercussão ambiental nas demonstrações contábeis, em consequência dos acidentes 
ocorridos. Rev. adm. contemp.,  Curitiba ,  v. 10, n. 2, p. 117-136,  June  2006 .   Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-65552006000200007&lng=en&nrm=iso>. 
access on  24  May  2019.  http://dx.doi.org/10.1590/S1415-65552006000200007 . 
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8.000 barris) na Baía de Guanabara (Rio de Janeiro), em Janeiro, causando danos ao meio 
ambiente e às comunidades da região; (b) vazamento de 4 milhões de litros de óleo (equivalente 
a 25.000 barris) nos Rios Barigüi e Iguaçu  no Município de Araucária (Paraná), em Julho; e 
(c) vazamento de 86 mil litros de óleo (equivalente a 800 barris) no canal de São Sebastião, em 
Novembro. Consta de referido levantamento que a Petrobrás teve de responder por pesadas 
sanções civis e administrativas, as quais, somadas, resultavam em cifras multimilionárias 
(aproximadamente R$ 492 milhões). Em virtude da vultuosa quantia exigida a título de multas, 
indenizações e custos de reparo, era de se esperar que a empresa não mais reincidisse na prática 
de danos ambientais. Contudo, não foi esta a realidade que se verificou, porquanto já em 2001, 
cerca de 3 meses após o último sinistro ambiental do ano anterior, a Petrobrás fora novamente 
responsabilizada pelo acidente de Morretes (Paraná), no qual deflagrou-se vazamento de mais 
de 50 mil litros de óleo (equivalente a 300 barris), ao que o Ministério Público Federal 
respondeu com uma ação civil por reparação na qual pugnou-se pelo maior valor já pleiteado 
por dano ambiental apresentado à Justiça Brasileira: R$ 3,7 bilhões.  

A despeito do volume total da reprimenda pecuniária imposta à Petrobrás, verificou-se, 
dentro de pouco tempo, a reincidência da empresa, sugerindo, portanto, que o gravame 
econômico por ela sofrido não teve o condão de afetar sua estrutura funcional de modo 
contundente a fim de que fossem empreendidos esforços efetivos na prevenção de acidentes 
ambientais.  

O motivo pelo qual a sanções impostas não promoveram a prevenção de delitos 
ambientais, no caso da Petrobrás, é devidamente elucidado quando tomamos em consideração 
o fato de que, a despeito da onerosidade imposta pelas condenações, o lucro consolidado da 
empresa alcançou a cifra dos R$ 9,867 bilhões, o que por sua vez, protegeu a sociedade de 
economia mista da punibilidade estatal, pois tratou-se de um enriquecimento considerável que, 
em sua vultuosidade, limitou o efeito intimidatório das sanções impostas. Percebe-se, portanto, 
que a responsabilização civil e administrativa da empresa não fora suficiente para impedir a 
reincidência de condutas danosas ao meio ambiente, as quais, inclusive, intensificaram-se com 
a passagem do ano de 2000 para 2001. 

Neste ponto se aflora a insuficiência dos argumentos da doutrina tradicional do Direito 
Penal no que diz respeito à suposta violação do princípio da intervenção mínima no Direito 
Penal Ambiental, porquanto, em geral, aqueles que os postulam limitam-se a apontar, 
genericamente, a cifra total das eventuais sanções administrativas e cíveis que são impostas aos 
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respectivos entes coletivos, sem, entretanto, detalhar quantitativamente o potencial real e 
efetivo que tais sanções tem acarretado para fins de prevenção especial de delitos. 

Em síntese, podemos concluir que a despeito das cifras elevadas a que podem alcançar 
eventuais sanções cíveis e/ou administrativas impostas a pessoas jurídicas poluidoras, referidas 
formas de constrição jurídica têm sido insuficientes para coibir o intuito delitivo de entes 
coletivos poluidores, porquanto o que realmente importa neste aspecto é a relação entre sanção 
pecuniária determinada e o poder econômico real do ente coletivo (relação esta que, conforme 
demonstrado no caso da Petrobrás, é frequentemente colocada a favor do ente coletivo poluidor 
e contrariamente à proteção do bem jurídico ambiental), e não apenas e tão somente o valor 
bruto da sanções pecuniárias impostas.  

Ora, levando em consideração os princípios reitores jus ambientalistas da prevenção e 
da precaução, é forçoso convir que a tutela civil, fulcrada na responsabilização civil a 
posteriori, não se mostra como o instrumento adequado para tutelar as condutas gravemente 
poluidoras, uma vez que somente promove uma satisfação in natura ou pecuniária quando o 
dano já fora devidamente deflagrado133. Sobre a natureza da responsabilidade civil, Fernando 
de Sandy Lopes Pessoa Jorge traz a seguinte explicação: 

(...) consiste em uma obrigação de indenizar e, por tal razão, tem função meramente 
reparatória e não preventivo-repressiva como querem alguns, não prescindindo, pois, 
da existência de dano. Como a finalidade do Direito Ambiental, por imposição 
constitucional (art. 225, caput), é a prevenção do dano, pode-se concluir que a 
responsabilidade civil é insuficiente para a tutela do meio ambiente, por não incidir 
no momento anterior ao dano e assim propiciar a proteção preventiva do bem 
ambiental134. 

A mesma argumentação pode ser traçada para se analisar a tutela administrativa do meio 
ambiente. Entretanto, cabe frisar que, neste caso, pelo menos ao contrário da tutela civil, 
podemos falar efetivamente em uma tutela de natureza preventiva, posto que o poder de polícia 
direciona-se, precipuamente, ao controle de atividades que representem grau de periculosidade 
para o interesse público, razão pela qual as sanções administrativas podem ser impostas em 
caráter preventivo. Por outro lado, verifica-se que tais mecanismos sancionatórios não 
caracterizam instrumento suficiente para controlar as condutas e atividades potencialmente 
poluidoras, posto que representam gravames pouco onerosos, conforme explica Ana Paula 
Fernandes Nogueira da Cruz: 
                                                           
133 CRUZ, Ana Paula Fernandes Nogueira da. A Culpabilidade nos Crimes Ambientais. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2009, p. 67. 
134 JORGE, Fernando de Sandy Lopes Pessoa. Ensaio sobre os pressupostos da responsabilidade civil. Portugal, 
Coimbra: Almedina, 1995, p. 44-49. 
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(...) na prática a tutela administrativa preventiva não atende à proteção reclamada 
pelos bens ambientais. Dada a danosidade social das agressões ao meio ambiente, tal 
forma de tutela afigura-se muito fraca e não consegue a função preventiva necessária 
à plena efetivação do princípio do poluidor-pagador, no sentido de se prestar a um 
estímulo negativo às práticas predatórias do bem ambiental. (...) a responsabilidade 
civil por danos ambientais não pode ir além dos prejuízos direta e indiretamente 
experimentados pelo meio ambiente lesado. Ainda que se incluam todos os danos, 
todos os custos, diretos e indiretos, não se pode ir além dos danos causados135. 

Assim, o recurso à via extrema da pena mostra-se como o meio indispensável da política 
de defesa e preservação do meio ambiente à luz dos princípios reitores jus ambientalistas da 
prevenção e da precaução adotados pela ordem constitucional de 1988.  

Ademais, cabe consignar que a prevenção de condutas poluidoras atribuídas às pessoas 
jurídicas igualmente é medida necessária, sobretudo considerando que as empresas 
representam, atualmente, os principais autores de agressões e degradações das condições 
naturais da biosfera, do ar atmosférico, da fauna, da flora, dos recursos hídricos, etc, conforme 
aduz Fábio Guedes de Paula Machado: 

(...) em obediência aos princípios da fragmentariedade e subsidiariedade, atribui-se ao 
Direito Penal a necessidade de reacionar frente a lesão ao bem jurídico meio ambiente, 
tipificando na lei penal condutas lesivas a ele. Ora, se se imputa ao degradador ou 
poluidor (pessoa física) infração penal, com maior razão se fará à pessoa jurídica, eis 
que ela possui capacidade ofensiva de lesar o ambiente muito superior àquela da 
pessoa física. Trata-se aqui, também, de lógica jurídica e adoção de regras de 
proporcionalidade136. 

Portanto, à luz dos argumentos supramencionados, não restam dúvidas de que a tutela 
penal do meio ambiente está perfeitamente alinhada com os princípios medulares do direito 
penal constitucional, revelando-se um fundamental mecanismo de aplicabilidade das 
disposições constitucionais do art. 225, da Constituição Federal de 1988 e de defesa do meio 
ambiente. 
1.2.3. Da alteração do entendimento doutrinário clássico a respeito da incapacidade penal 
das pessoas jurídicas – A teoria da dupla imputação 

Buscando alternativas para o “problema” deixado pela imposição constitucional da 
responsabilização penal de pessoas jurídicas por danos ambientais, em meio a uma tradição 
penalista que se recusava a reconhecer a capacidade penal das pessoas jurídicas, a 
jurisprudência e a doutrina nacionais, ainda amparadas na Teoria da Ficção, de Savigny e nas 
formulações do Direito Francês e Espanhol, chegaram à consolidação da chamada teoria da 
                                                           
135 CRUZ, Ana Paula Fernandes Nogueira da. A Culpabilidade nos Crimes Ambientais. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2009, p. 69. 
136 MACHADO, Fábio Guedes de Paula. Reminiscências da Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica e sua 
Efetividade. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 405, Ano 105, p. 201-221, 2009, p. 208. 
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dupla imputação, segundo a qual a ausência capacidade penal da pessoa jurídica seria, de 
algum modo, “compensada” pela capacidade penal de seus dirigentes ou representantes quando 
atuarem no interesse ou benefício dela. 

Por esta razão, a imputação penal movida contra os atos da pessoa jurídica demandaria 
uma segunda imputação, também exercida contra seus dirigentes ou representantes, sob quem, 
inclusive, caberia o juízo de reprovabilidade da culpabilidade, posto que a consciência, a 
vontade e a autonomia destes determinam o curso de ação do ente coletivo. 

Percebe-se, portanto, que a teoria da dupla imputação ainda mantinha incólume tanto a 
ideia de que o ente coletivo não possuiria uma consciência, vontade e autonomia distintos das 
pessoas físicas que o integram, quanto a ideia de que a pessoa jurídica não poderia sofrer o juízo 
de reprovabilidade da culpabilidade. 

Por outro lado, a teoria inovou ao acolher a possibilidade de acionamento dos 
mecanismos penais de coerção contra o próprio ente coletivo, exigindo, para esse desiderato, a 
concomitante imputação dos seus dirigentes ou representantes quando atuarem no interesse ou 
benefício dele. 

Passemos, pois, à análise de suas principais postulações. 
1.2.4. A Teoria da Dupla Imputação 

Cronologicamente, a teoria da dupla imputação surgiu como a primeira proposta teórica 
intermediária entre a ausência absoluta da responsabilização penal do ente coletivo, no sistema 
jurídico-penal anterior à promulgação da CF/88, e a imputação criminal autônoma e 
independente da pessoa jurídica, oriunda das novas concepções jurídico-constitucionais do final 
do séc. XX. 

Um dos aspectos mais evidentes da atividade empresarial consiste no fato de que as 
ações do ente coletivo sempre têm como causa as ações convergentes de indivíduos 
pertencentes à sua estrutura interna. Exemplo disso ocorre quando, por exemplo, determinada 
indústria de metalurgia é responsabilizada pela emissão de gases poluentes no ar atmosférico 
em desacordo com as normas ambientalistas. Neste caso, o ato de degradar o componente do 
meio ambiente é imputado à empresa responsável, porém a deflagração da poluição é resultado 
da ação dos integrantes da empresa (representantes, dirigentes, funcionários, etc.), no exercício 
da atividade econômica, produtiva e poluidora. 
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Assim, verifica-se que, à luz da causalidade material pura, e despida de considerações 
jurídico-normativas, as ações da pessoa jurídica sempre têm por base um substrato humano que 
lhes dá existência e materialidade. Por essa razão, a doutrina nacional passou a exigir que toda 
imputação penal formulada contra as pessoas jurídicas tivesse como pressuposto uma outra 
imputação, a ser efetuada perante os indivíduos que dela participem na condição de 
representantes, dirigentes ou administradores, pois, efetivamente, a convergência das condutas 
individuais destes é condição material para a violação do bem ambiental penalmente tutelado. 

Assim, supostamente, ficariam resolvidos os problemas de ordem dogmática quanto à 
ausência de capacidade penal e de culpabilidade dos entes coletivos, posto que a suposta 
ausência de dolo, culpa e culpabilidade das empresas seriam preenchidas pelo dolo, culpa e 
culpabilidade dos indivíduos que agiram delituosamente no interesse e no benefício do órgão 
corporativo. Nas palavras de Quintas Santos, citado por Fiorillo:  

(...) ainda que a pessoa jurídica, de fato, não possua culpabilidade, seus sócios, 
diretores e gerentes a possuem, de forma que se criou uma espécie de responsabilidade 
reflexa: inicialmente, verifica-se no nível da pessoa física a culpabilidade, ou seja, se 
a pessoa física que causou a lesão ao meio ambiente é sócio, gerente, diretor etc. de 
pessoa jurídica, e que esta, ao final, foi beneficiada pela conduta daquele; estabelecida 
está a responsabilidade penal da pessoa jurídica137. 

Surgiu, assim, a teoria da dupla imputação, segundo a qual, recorre-se à personalidade 
(compreendida como a junção da consciência, vontade e inteligência) dos representantes do 
ente coletivo e os interesses deste e, reunidos, constituiriam todos os elementos do crime138. 
Segundo seus defensores, o caput, do art. 3º da Lei 9.605/98139, quando diz que as pessoas 
jurídicas serão responsabilizadas penalmente nos casos em que a infração seja cometida por 
decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse 
ou benefício da sua entidade (BRASIL, 1998), deveria ser compreendida com o sentido de 
“somente tratando-se de infração cometida por decisão dos representantes legais ou contratuais, 
ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da entidade, é que se poderá 
responsabilizar penalmente a pessoa jurídica”. Neste contexto, Luiz Régis Prado leciona o 
seguinte: 

(...) convém destacar, como conditio sine quanon da responsabilidade penal da pessoa 
jurídica, uma pessoa física (ou um grupo de pessoas); isto quer dizer: há de se 

                                                           
137 FIORILLO, Celso Antônio. Crimes Ambientais. 2ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, p. 33. 
138 Id., 2017, p. 34. 
139 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 (BRASIL, 1998). 
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pressupor necessariamente um substratum humanus, que encarna a pessoa jurídica, 
intervindo por ela e em seu nome140. 

Fábio Guedes de Paula Machado, manifestando adesão à teoria da dupla imputação, 
refere que o reconhecimento da existência de um fato protagonizado pelo ente coletivo, mesmo 
como unidade independente, deve levar em consideração a imputação formulada diante das 
pessoas físicas que integram a pessoa jurídica141. Desse modo, como explica Fiorillo, a 
responsabilização penal dos entes coletivos, na teoria da dupla imputação, dar-se-ia pela via 
indireta, reflexa ou por ricochete142. 

Ademais, cabe consignar que, conforme explica Vasconcelos, o reconhecimento da 
responsabilização penal da pessoa jurídica demanda que o desrespeito à norma tenha decorrido 
de infração praticada em decorrência de decisão de seu representante legal, contratual ou órgão 
colegiado143. Na mesma linha de raciocínio, Gina Copola explica: 

Nosso entendimento, porém, é no sentido de que a única ressalva a ser elaborada é no 
sentido de que a responsabilidade penal das pessoas jurídicas tanto de direito 
público quanto de direito privado está sempre condicionada a dois fatores, que são ditados pelo art. 3º da Lei nº 9.605/98, que constituem elementos do tipo, ao 
determinarem que: a) a infração seja cometida por decisão do representante legal 
ou contratual da pessoa jurídica, ou de seu colegiado, e b) a infração tenha sido cometida no interesse ou em benefício da pessoa jurídica. Assim, preenchidos 
esses dois citados requisitos legais, a pessoa jurídica, seja de direito público, seja de 
direito privado, pode perfeitamente ser responsabilizada por crime ambiental144 (grifo 
nosso). 

Assim, os crimes praticados pela pessoa jurídica seriam sempre delitos de concurso 
necessário (crimes plurissubjetivos), agindo o ente coletivo na condição de co-autor do dano ou 
perigo de dano ao bem ambiental (e não apenas como objeto empregado para a execução do 
crime). Por outro lado, tratando-se de concurso necessário, não será qualquer integrante do ente 
coletivo que poderá figurar, concorrentemente, no polo ativo do delito. É mister que as ações 
da pessoa física co-autora tenham, efetivamente, poder de decisão, mando ou direção, ou seja, 
que possuam o condão de influenciar as ações da pessoa jurídica de maneira determinante, 
como ocorre em relação ao dirigente, ao administrador e ao órgão colegiado. Sobre este ponto, 
Luiz Régis Prado tem o seguinte ensinamento: 

                                                           
140 PRADO, Luiz Regis. Direito Penal do Ambiente. 5ª edição. São Paulo: Editora Thomson Reuters - Revista dos 
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141 MACHADO, Fábio Guedes de Paula. Reminiscências da Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica e sua 
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143 VASCONCELOS, Gladys da Costa. Responsabilidade penal da pessoa jurídica - aspectos pontuais. Boletim 
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144 COPOLA, Gina. A lei dos crimes ambientais comentada artigo por artigo - Jurisprudência sobre a matéria. 
Belo Horizonte: Editora Fórum, 2008, p. 39. 
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Desse modo, fica assentada, quanto à autoria, a necessidade de conduta punível - seja 
delito, seja contravenção -, realizada por ato decisório de autor qualificado - 
representante legal ou contratual (v.g., presidente, diretor, gerente, etc) ou órgão 
colegiado (v.g., assembleia geral, diretoria, conselho de administração, etc.) da pessoa 
jurídica, não sendo cingida a figura do empregado subalterno ou do preposto, sem 
nenhum poder de decisão145.  

Nesse sentido, Lucas Azevedo de Lima traz a seguinte lição: 
Este requisito tem como objetivo estabelecer uma vinculação de ordem psíquico-
ontológica entre o autor material do delito e a pessoa jurídica. (...) É imprescindível 
que a determinação delitiva tenha origem no seio decisório da pessoa jurídica, como 
instrumento de responsabilização da chamada "consciência coletiva" inerente ao ente 
moral146. 

Alguns estudiosos, como Gina Copola, Vladmir Passos de Freitas, Celso Antônio 
Fiorillo, Gladys da Costa Vasconcelos, Fernando Galvão da Rocha e Luiz Régis Prado, 
sustentaram, então, que a dupla imputação seria uma teoria de determinação da tipicidade da 
conduta desempenhada pela pessoa jurídica. 

Para os referidos autores, seria atípica toda e qualquer conduta atribuída ao ente coletivo 
quando não estivesse vinculada à conduta de seus representantes ou dirigentes, ou, ainda, 
quando não houvesse liame objetivo entre as ações de seus integrantes e os benefícios e 
interesses da pessoa jurídica.  

Seguindo esta lógica, Vladimir Passos de Freitas postulou que a consumação do delito 
empresarial, no tocante aos crimes ambientais, dependeria da existência de alguma utilidade 
real, na conduta desempenhada, para a entidade. Assim, tratando-se de ente coletivo que 
provocou degradações ambientais, ainda que tais degradações alcançassem níveis extremos, 
não haveria que se falar em fato típico se a poluição provocada não estivesse orientada para a 
obtenção de alguma vantagem ou benefício, direto ou indireto, à pessoa jurídica147.  

Ademais, conforme expõe Heráclito Antônio Mossin, quando a pessoa física age em 
benefício próprio, mas não no da empresa, responderá pelo delito isoladamente, afastando-se 
quaisquer imputações penais ao ente coletivo. Por outro lado, como explica o citado autor, a 
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responsabilidade penal contra o ente coletivo, quando cabível, não exclui a do representante ou 
órgão colegiado respectivo148. 

A despeito das considerações supramencionadas, alguns estudiosos divergiram da ideia 
central de que a dupla imputação seria uma teoria sobre a tipicidade da conduta dos entes 
coletivos, e enxergaram nela, na verdade, uma cláusula de limitação do poder punitivo de ordem 
eminentemente processualista. 

Ney Bello Filho, por exemplo, defende que a exigência da dupla imputação para a 
responsabilização penal de pessoas jurídicas por crimes ambientais deve ser interpretada apenas 
como um requisito processual para o seguimento da ação penal, não tendo qualquer relação 
com a tipicidade da conduta do ente moral149. 

De qualquer modo, é possível considerar, à luz da teoria da dupla imputação, ao menos 
quatro requisitos para a responsabilização penal de pessoas jurídicas por delitos ambientais: (1) 
conduta praticada em co-autoria com a pessoa física (representante legal ou contratual, dirigente 
ou órgão colegiado); (2) atuação da pessoa física orientada para a obtenção de alguma vantagem 
ou benefício da pessoa jurídica; (3) delimitação detalhada, na peça acusatória, da conduta da 
pessoa física que atue em nome do ente moral; (4) imputação simultânea do ente coletivo e da 
pessoa física. 

A teoria da dupla imputação gozou de larga aceitação na doutrina e na jurisprudência 
até pelo menos meados do ano de 2014, posto que ainda se resistia à concepção de uma “vontade 
corporativa” ou de uma “culpabilidade social”, no que tange à incriminação dos entes morais. 
A jurisprudência do STJ e do STF, por muito tempo, absolveu empresas delinquentes em 
decorrência da falta de imputação simultânea à pessoa física, ou quando não restou devidamente 
demonstrada, na peça acusatória, a conduta do representante legal ou contratual, do dirigente 
ou do órgão colegiado do ente moral. 

                                                           
148 MOSSIN, Heráclito Antônio. Crimes Ecológicos - aspectos penais e processuais penais, lei 9.605/98. 
Barueri/SP: Editora Manole, 2015, p. 13. 
149 Segundo o autor, “(...) a jurisprudência criou uma cláusula de obstáculo à responsabilidade penal não prevista 
em lei. Impede-se, com isso, a aplicação da lei, mesmo que haja clara declaração de existência de conduta típica. 
Será caso de exclusão de tipicidade? O fato de a empresa não ter sido denunciada desconstitui o fato típico? Quer 
parecer que não é o caso, pois os elementos constitutivos do tipo penal sobrevivem à rejeição da denúncia. Da 
mesma maneira, não se trata sequer de cláusula de exclusão de culpabilidade. É caso de mera limitação formal, de 
natureza processual, que permitiria, in casu, a propositura de nova ação penal, acaso viesse aos autos a denúncia 
da pessoa física.” (NETO, Nicolao; FILHO, Ney Bello; DINO, Flávio. Crimes e Infrações Administrativas 
Ambientais. 3ª edição. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2011, p. 56). 



65  

Muitas decisões dos Tribunais Superiores, datadas de menos de quatro anos, 
compreendiam a dupla imputação ora como uma limitação material-penal, (isto é, de natureza 
eminentemente penal), ora como simples limitação formal-processual (isto é, de natureza 
eminentemente processual), do poder punitivo dirigido às pessoas jurídicas delinquentes. Desta 
feita, passemos à análise de alguns julgados sobre o assunto. 
1.2.4.1. Decisões jurisprudenciais favoráveis à Teoria da Dupla Imputação (decisões 
anteriores a 2014) 

Neste ponto cabe analisar alguns julgados dos Tribunais Superiores, nos quais a 
fundamentação do decisum acolheu a integralidade da teoria da dupla imputação para a 
responsabilização das pessoas jurídicas por crimes ambientais. Vejamos: 

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. CRIME AMBIENTAL. ART. 54, § 2º, V, DA LEI 9.605/98. DUPLA 
IMPUTAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. DENÚNCIA INEPTA. RECURSO A 
QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Nos crimes ambientais, é necessária a dupla 
imputação, pois não se admite a responsabilização penal da pessoa jurídica dissociada da pessoa física, que age com elemento subjetivo próprio. 2. Recurso 
ordinário em mandado de segurança a que se dá provimento. (STJ, RMS 27593 – SP, 
Relator(a) Ministra Maria Thereza de Assis Moura – 6ª Turma. Data do Julgamento 
04/09/2012. Data da Publicação/Fonte DJ 02.10.2012) (grifo nosso). 

No Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 27.593/SP, interposto pela Petróleo 
Brasileiro S/A – PETROBRÁS, alegava-se nas razões recursais a impossibilidade de 
responsabilizar-se a empresa estatal sem a constatação de intervenção de pessoa física, que atua 
em nome e em benefício do ente moral. Na hipótese, a Ministra Relatora Maria Thereza de 
Assis Moura deu provimento ao recurso manejado, sob o seguinte entendimento: 

No que concerne ao presente recurso, verifico que a insurgência merece prosperar. 
Com efeito, esta Corte assentou o entendimento no sentido de que, nos crimes 
ambientais, é necessária a dupla imputação, pois não se admite a responsabilização 
penal da pessoa jurídica dissociada da pessoa física, que age com elemento subjetivo 
próprio. (...) Destarte, verificando-se que a denúncia não imputou a prática de 
qualquer crime a pessoa física relacionada à pessoa jurídica, tendo apenas denunciado 
esta última (fls. 52/53), tem-se que não é possível a manutenção do acórdão ora 
recorrido, pois contrário ao entendimento desta Corte. Assim, tem-se que a ausência 
da dupla imputação torna a denúncia inepta, o que enseja o trancamento da ação 
penal150. 

De acordo com o entendimento da Ministra Relatora, no voto proferido, o ente moral 
não seria dotado de elemento subjetivo próprio, sendo, portanto, indispensável a atuação da 

                                                           
150 STJ, RMS 27593 – SP, Relator(a) Ministra Maria Thereza de Assis Moura – 6ª Turma. Data do Julgamento 
04/09/2012. Data da Publicação/Fonte DJ 02.10.2012, p. 3-5. 
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pessoa física (representante, dirigente, ou órgão colegiado) para a responsabilização do ente 
coletivo.  

No Recurso em Mandado de Segurança nº 37.293/SP, a Ministra Relatora Laurita Vaz 
proferiu decisão com fundamentação semelhante, conforme se depreende da ementa do julgado: 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CRIME CONTRA 
O MEIO AMBIENTE. ART. 38, DA LEI N.º 9.605/98. DENÚNCIA OFERECIDA 
SOMENTE CONTRA PESSOA JURÍDICA. ILEGALIDADE. RECURSO 
PROVIDO. PEDIDOS ALTERNATIVOS PREJUDICADOS. 1. Para a validade da 
tramitação de feito criminal em que se apura o cometimento de delito ambiental, 
na peça exordial devem ser denunciados tanto a pessoa jurídica como a pessoa 
física (sistema ou teoria da dupla imputação). Isso porque a responsabilização 
penal da pessoa jurídica não pode ser desassociada da pessoa física – quem pratica a conduta com elemento subjetivo próprio. 2. Oferecida denúncia somente 
contra a pessoa jurídica, falta pressuposto para que o processo-crime desenvolva-se 
corretamente. 3. Recurso ordinário provido, para declarar a inépcia da denúncia e 
trancar, consequentemente, o processo-crime instaurado contra a Empresa Recorrente, 
sem prejuízo de que seja oferecida outra exordial, válida. Pedidos alternativos 
prejudicados. (STJ, RMS 37293 – SP, Relator(a) Ministra Laurita Vaz - 5ª Turma. 
Data do Julgamento 02/05/2013. Data da Publicação/Fonte DJ 09.05.2013) (grifos 
nossos). 

Na ocasião, a empresa Arauco Forest Brasil S/A interpôs recurso alegando, dentre 
outros argumentos, o fato de que a exordial seria inepta, por ter sido oferecida unicamente em 
face de sua pessoa jurídica. A Ministra Relatora deu provimento ao recurso, afastando a 
responsabilidade penal exclusiva do ente moral por crimes ambientais, sob o seguinte 
fundamento: 

(...) para a validade da tramitação de feito criminal em que se apura o cometimento de 
delito ambiental, na peça exordial devem ser denunciados tanto a pessoa jurídica como 
a pessoa física (sistema ou teoria da dupla imputação). Isso porque a responsabilização 
penal da pessoa jurídica não pode ser desassociada da pessoa física – quem pratica a 
conduta com elemento subjetivo próprio. (...) Dessa feita, por ter sido a denúncia 
oferecida somente contra a pessoa jurídica, falta pressuposto para que o processo-
crime desenvolva-se corretamente, o que não se admite151. 

No Recurso Especial nº 889.528/SC, o Min. Relator Felix Fischer deu provimento ao 
recurso manejado pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, acolhendo, 
expressamente, a teoria da dupla imputação, conforme se apercebe da ementa do decisum: 

Processual penal. Recurso Especial. Crimes contra o meio ambiente. Denúncia 
rejeitada pelo E. Tribunal a quo. Sistema ou teoria da dupla imputação. Admite-se a 
responsabilidade penal da pessoa jurídica em crimes ambientais desde que haja 
a imputação simultânea do ente moral e da pessoa física que atua em seu nome 
ou em seu benefício, uma vez que “não se pode compreender a responsabilização 
do ente moral dissociada da atuação de uma pessoa física, que age com elemento subjetivo próprio” (STJ, REsp nº 889.528 – SC, Relator(a) Min. FELIX FISCHER - 

                                                           
151 STJ, RMS 37293 – SP, Relator(a) Ministra Laurita Vaz - 5ª Turma. Data do Julgamento 02/05/2013. Data da 
Publicação/Fonte DJ 09.05.2013, p. 3-5. 
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5ª Turma. Data de Julgamento 17/04/2007. Data de Publicação/Fonte DJ 18.06.2007) 
(grifos nossos). 

Na ocasião, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina pleiteava pelo 
reconhecimento da possibilidade de responsabilizar penalmente a parte recorrida, empresa 
Reunidas S/A Transportes Coletivos, tendo em vista que o acórdão prolatado pelo Tribunal a 
quo havia anulado o processo por não acolher a punibilidade do ente moral através da via penal. 

Na decisão do Tribunal a quo, o desembargador relator consignou a tese de que os entes 
coletivos não seriam dotados de vontade própria, razão pela qual a imputação exclusiva de 
crimes à pessoa jurídica caracterizaria responsabilidade penal objetiva. Posteriormente, já em 
sede de Recursos Especiais, o Ministro Relator deu provimento ao recurso para desconstituir o 
acórdão guerreado, adotando a seguinte fundamentação: 

Admite-se a responsabilidade penal da pessoa jurídica em crimes ambientais desde 
que haja a imputação simultânea do ente moral e da pessoa física que atua em seu 
nome ou em seu benefício, uma vez que "não se pode compreender a 
responsabilização do ente moral dissociada da atuação de uma pessoa física, que age 
com elemento subjetivo próprio152. 

No Supremo Tribunal Federal encontra-se o precedente do HC nº 85.190/SC, Rel. Min. 
Joaquim Barbosa153, no qual se discutia da possibilidade de trancamento da ação penal em 
virtude de suposta denúncia genérica formulada pelo órgão acusador. A importância do julgado 
para o tema aqui analisado reside no fato de que o voto do ex-Min. Joaquim Barbosa aflorou 
inequívoca adesão ao entendimento dos defensores da teoria da dupla imputação, no sentido de 
que o dispositivo normativo da Lei 9.605/98 somente admitiria a responsabilização penal 
reflexa de pessoas jurídicas. Nas palavras do Min. Relator: 

(...) Mas o que ocorre neste caso é que, se, por um lado, a legislação criminal ambiental 
em questão (Lei 9.605/1998, art. 2º) prevê expressa responsabilização de 
administradores de empresas cujas atividades tenham sido associadas a crime 
ambiental, por outro lado, a denúncia em questão, ainda que de forma sucinta, 
determina a conduta específica dos administradores da sociedade, explicitando que 
estes teriam ordenando a derrubada de árvores. Para esse efeito, entendo que a 
denúncia não é inepta, na linha do que decidido em casos similares (cf. HC 80.027, 
rel. min. Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ 22.06.2001; HC 83.736, rel. para o 
acórdão min. Carlos Britto, Primeira Turma, DJ 18.06.2004), permitindo que os 
pacientes promovam sua defesa para, se quiserem, rejeitar essa imputação, pois ainda 
persiste o ônus de se provar, no curso da ação penal, a responsabilidade dos 
pacientes154. 

                                                           
152 STJ, REsp nº 889.528 - SC, Relator(a) Min. Felix Fischer - 5ª Turma. Data de Julgamento 17/04/2007. Data de 
Publicação/Fonte DJ 18.06.2007, p. 3. 
153 STF, Habeas Corpus nº 85.190 – SC, Relator Min. Joaquim Barbosa – 2ª Turma. Data de Julgamento 
08/11/2005. Data de Publicação: 10/03/2006. 
154 STF, Habeas Corpus nº 85.190 – SC, Relator Min. Joaquim Barbosa – 2ª Turma. Data de Julgamento 
08/11/2005. Data de Publicação: 10/03/2006, fl. 142. 
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O paradigma que serviu de fundamento para os precedentes supramencionados acabou 
por orientar a tomada de decisões, sobre a delinquência corporativa contra o meio ambiente, 
nos Tribunais de segunda instância. Por esta razão, durante muito tempo observou-se uma quase 
homogeneidade na fundamentação da jurisprudência nacional no que tange à adoção absoluta 
da teoria da dupla imputação155. 
1.2.4.2. Os principais problemas da teoria da dupla imputação 

Um dos problemas mais evidentes na teoria da dupla imputação consiste no pesado ônus 
processual que ela gera, ao órgão encarregado da persecução penal, na medida em que exige a 
demonstração, em juízo, da possibilidade de obtenção de alguma vantagem ou benefício à 
pessoa jurídica, e da delimitação detalhada da conduta da pessoa física que atuou em nome do 
ente moral. 

Em muitos casos, esta demonstração é simplesmente impossível, sobretudo tendo em 
vista a complexidade do fato criminoso praticado pela pessoa jurídica, na qual, muitas vezes, a 
conduta de cada integrante corresponsável pelo resultado típico e antijurídico é complementar 
e correspondente à do outro, sendo inconcebível delimitar perfeitamente a extensão da 
contribuição causal de cada um dos integrantes para o cometimento do crime ambiental. 

Some-se a isso o fato de que a obtenção de vantagem para a pessoa jurídica nem sempre 
é facilmente demonstrável, posto que muitos crimes ambientais podem ser cometidos apenas e 
tão somente em decorrência de algum grau de negligência ou imprudência do ente coletivo, a 
despeito de este não auferir nenhum ganho específico. 

Assim, apesar do forte prestígio que teve na doutrina e na jurisprudência pátrias, a teoria 
da dupla imputação mostrava-se inadequada para fundamentar a penalização dos entes morais, 
pois era causa de muitos entraves injustificáveis à responsabilização criminal das pessoas 
jurídicas por infrações ambientais. 

Com o tempo, apercebeu-se que a exigência de responsabilização reflexa não se prestava 
a dar aplicabilidade às disposições constitucionais do § 3º, art. 225, posto que desguarnecia o 
bem jurídico ambiental tutelado constitucionalmente, e servia muito mais para inviabilizar a 
devida imputação criminal aos entes morais delinquentes. 

                                                           
155 SOARES, Ana Cecília Froehlich; Rieger, Renata Jardim da Cunha. Breves Considerações sobre a 
Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica e sobre a Superação do Critério da Dupla Imputação na Jurisprudência. 
Revista Síntese de Direito Penal e Processual Penal. v.18, n. 103, p. 9-13, 2017, abr./maio, p. 10. 
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De acordo com Evânio Moura, parcela considerável dos estudiosos do assunto 
sustentaram, então, a imprescindibilidade de renunciar o modelo da heterorresponsabilidade 
(responsabilidade por dupla imputação) e acolher um modelo de autorresponsabilidade (o qual, 
inclusive, já era perfilhado por vários países, como Espanha – art. 31, do CP espanhol, Suíça, e 
encontrando-se, ainda, previsão no Tratado da União Europeia, segundo o autor)156. 

Inspirados nas teorias da realidade sobre a pessoa jurídica, especialmente naquelas do 
organicista Otto von Gierke, inúmeros estudiosos propuseram o abandono da teoria da dupla 
imputação e advogaram pela possibilidade de responsabilização direta e autônoma da pessoa 
jurídica.  

A superação da teoria da dupla imputação, primeiramente na doutrina e posteriormente 
na jurisprudência brasileiras, foi aos poucos alinhando-se à tendência mundial, a qual tem se 
orientado no sentido da incriminação direta e autônoma das pessoas jurídicas poluidoras, 
sobretudo considerando que, em geral, são elas as principais autoras da degradação dos recursos 
naturais. 

O reconhecimento da capacidade penal plena dos entes coletivos representou uma 
mudança fundamental na doutrina e na jurisprudência brasileiras, pois possibilitou uma 
compreensão da responsabilização ambiental de pessoas jurídicas dotada de maior 
compatibilidade com o disposto no art. 225, §3º, da CF/88, conferindo, assim, plena eficácia 
jurídica à literalidade do dispositivo jusambientalista. 

Tal desiderato representou um grande avanço, também, no que diz respeito ao resguardo 
de importantes princípios jusambientalistas, como o princípio do desenvolvimento sustentável; 
o princípio do poluidor-pagador; o princípio da prevenção ambiental; e o princípio da reparação 
integral, porquanto a defesa do bem jurídico ambiental, pela visão sistêmica e harmônica da 
Constituição Ecológica de 1988, impõe a indispensável prevenção de delitos ambientais pela 
via extrema da pena que, no caso dos entes coletivos poluidores, precisa ser imposta diretamente 
ao sujeito ativo do delito, conforme se verá no próximo capítulo. 
  

                                                           
156 MOURA, Evânio. Culpabilidade, Pessoa Jurídica Criminosa e Delitos Empresariais. Revista dos Tribunais, São 
Paulo, v. 987, Ano 107, p. 217-240, 2018, p. 226. 
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2. A eficácia jurídica resultante da superação da teoria da dupla imputação 
Conforme sobrevieram problemas práticos na adoção da teoria da dupla imputação157, 

pouco a pouco foram surgindo concepções doutrinárias opostas158 que se pautavam pelo 
reconhecimento pleno da consciência, da vontade e da autonomia dos entes coletivos, o que, 
por sua vez, abriu caminho para a aceitação da capacidade penal autônoma da pessoa jurídica. 
Estas concepções trouxeram avanços para a eficácia jurídica plena das disposições 
constitucionais e legais que impunham a proteção e preservação do bem jurídico ambiental pela 
via extrema da incriminação de entes coletivos poluidores159; dos princípios fundamentais do 
Direito Ambiental contemporâneo, sobretudo os princípios da prevenção e do poluidor-
pagador. Este avanço alcançou seu ápice com a virada jurisprudencial de 2014, quando os 
Tribunais Superiores passaram a acolher a responsabilização penal autônoma de entes coletivos 
poluidores160, eliminando a necessidade da dupla imputação para fins de acionamento da 
jurisdição penal contra as pessoas jurídicas. 

                                                           
157 Em linhas gerais, podemos apontar ao menos três problemas, de ordem prática, que decorreram da adoção da 
Teoria da Dupla Imputação pela jurisprudência brasileira: impunidade e leniência para com pessoas jurídicas 
notoriamente poluidoras, sobretudo nos casos em que se inviabilizava a persecução penal por inobservância do 
requisito da dupla imputação (1);  excesso de punitivismo e penalização de pessoas físicas, pois chegava-se ao 
ponto de penalizar certos integrantes do ente coletivo que sequer poderiam figurar como co-autores do delito 
ambiental; e perda da força vinculante das normas ambientalistas da CF/88, pois a exigência da dupla imputação 
representava um distanciamento do sentido literal do § 3º, do art. 225, da CF/88, o que, por sua vez, representou 
uma perda de eficácia jurídica do dispositivo e uma relativização de seu conteúdo normativo.  
158 COSTA, Rafael de Oliveira. Responsabilidade Penal Ambiental da Pessoa Jurídica, Teoria da Dupla Imputação 
e Hermenêutica Constitucional: Uma Análise Crítica do RE 548.181/PR. Revista de Direito Ambiental. Vol. 79. 
ano 20. jul./set., 2015, p. 231-246; VASCONCELOS, Gladys da Costa. Responsabilidade penal da pessoa jurídica 
- aspectos pontuais. Boletim Científico da Escola Superior do Ministério Público da União, Brasília, ano 14, n. 
46, p. 33-63, 2015, p. 41-42; SANTOS, Antônio R. dos. Programa Ambiental. A última arca de Noé. 1999/2001. 
In MIGLIAYACCA, Luís Carlos; RODRIGUES, Marcello Mello. Crime Ambiental Atribuído à Pessoa Jurídica. 
Revista Jurídica, São Paulo, v. 52, n. 322, p. 82-100, 2004; CRUZ, Ana Paula Fernandes Nogueira da. A 
Culpabilidade nos Crimes Ambientais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009; FRANCO, Afonso Arinos 
de Melo. Responsabilidade criminal das pessoas jurídicas. Rio de Janeiro: Editora Gráphica Ypiranga, 1930; 
CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal - Parte Geral. 15ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2017; LIMA, 
Lucas Azevedo de. Uma Análise Crítica Acerca da Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica de Direito Público 
por Crime Ambiental: Instrumento de Consolidação de Um Novo Paradigma do Direito Penal em Face da Tutela 
Ambiental. Revista Internacional de Direito Ambiental, v. 4, n. 10, p. 159-198, 2015, jan./abr., p. 169; FILHO, 
Ney de Barros Bello. Responsabilidade criminal da pessoa jurídica por crimes contra o ambiente: um balanço após 
27 anos de Constituição. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, v. 80, Ano 20, p. 233-255, 2015, out./dez., p. 
250; FIORILLO, Celso Antônio. Crimes Ambientais. 2ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2017; VALENTE, 
Victor Augusto Estevam. Direito penal de empresa e criminalidade econômica organizada. Curitiba: Juruá, 2015, 
In MOURA, Evânio. Culpabilidade, Pessoa Jurídica Criminosa e Delitos Empresariais. Revista dos Tribunais, São 
Paulo, v. 987, ano 107, p. 217-240, 2018. 
159 COSTA, Rafael de Oliveira. Responsabilidade Penal Ambiental da Pessoa Jurídica, Teoria da Dupla Imputação 
e Hermenêutica Constitucional: Uma Análise Crítica do RE 548.181/PR. Revista de Direito Ambiental. Vol. 79. 
ano 20. jul./set., 2015, p. 231-246. 
160 STF - RE 548.181/PR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 06/08/2013 e publicado no DJe 
de 30/10/2014; STJ - Recurso em Mandado de Segurança nº 39.173/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 
Quinta Turma, publicado em 13/08/2015, disponibilizado no DJe de 12/05/2015; STJ - Habeas Corpus nº 
248.073/MT, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, publicado em 10/04/2014, disponibilizado no DJe de 
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No Brasil, a defesa do meio ambiente sadio e equilibrado, através da via extrema da 
pena, seguiu a orientação de inúmeros ordenamentos jurídicos que passaram a apostar, 
progressivamente, no potencial sancionatório do Direito Penal para prevenir a degradação 
ambiental161. Nesse sentido, Antônio Silveira Ribeiro dos Santos referenda que 
“Responsabilizar criminalmente a pessoa jurídica pela Constituição de 88 foi, na verdade, uma 
adesão brasileira à tendência mundial. O intuito é evitar práticas delituosas por trás do véu 
protetor da pessoa jurídica”162. 

Por outro lado, a admissão da teoria da dupla imputação trouxe desafios para a eficácia 
jurídica plena das disposições protetivas da Constituição Ecológica, pois, além de inviabilizar 
a persecução penal contra a pessoa jurídica nos casos em que não fosse possível imputar o fato 
criminoso a certos e determinados indivíduos que a integram, a teoria acabava sendo fonte de 
extenso punitivismo exercido contra estes, e, inclusive, contra integrantes do ente coletivo com 
baixíssimo poder de direção, chefia ou mando, como os empregados subalternos163.  

Ora, nem sempre, os integrantes da pessoa jurídica, ainda que tivessem poder de direção, 
chefia ou mando, deveriam, a rigor, ser necessariamente confundidos com autores dos delitos 
perpetrados, mostrando-se despropositado exigir que fossem sempre corresponsabilizados pelo 
delito. Não por menos, surgiram situações incoerentes na jurisprudência pátria164, nas quais 

                                                           
09/04/2014; STJ - Agravo Regimental no Recurso em Mandado de Segurança nº 48851/BA, Rel. Min. Nefi 
Cordeiro, Sexta Turma, publicado e disponibilizado no DJe em 26/02/2018; STJ - Recurso em Mandado de 
Segurança 56.073/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, publicado e disponibilizado no DJe em 
03/10/2018; STJ - Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 88.264/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 
publicado em 21/02/2018, disponibilizado no DJe de 21/02/2018, dentre outros. ; TRF-4-
ACR:5.00008.29120114047119 RS 5000082-91.2011.404.7119, Relator: JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Data 
de Julgamento: 11/03/2015, OITAVA TURMA. 
161 Segundo Vasconcelos, foi este o caso de Inglaterra, Portugal, França, Espanha, Austrália, Suíça, Japão, 
Dinamarca, Holanda, Canadá, Escócia e Estados Unidos (VASCONCELOS, Gladys da Costa. Responsabilidade 
penal da pessoa jurídica - aspectos pontuais. Boletim Científico da Escola Superior do Ministério Público da 
União, Brasília, ano 14, n. 46, p. 33-63, 2015, p. 41-42). 
162 SANTOS, Antônio R. dos. Programa Ambiental. A última arca de Noé. 1999/2001. In MIGLIAYACCA, Luís 
Carlos; RODRIGUES, Marcello Mello. Crime Ambiental Atribuído à Pessoa Jurídica. Revista Jurídica, São Paulo, 
v. 52, n. 322, p. 82-100, 2004. 
163 “O entendimento da inviabilidade da responsabilização dos mandantes de crimes ambientais em unidades 
subsidiárias de grandes empresas, sem o apontamento de um vínculo entre a conduta do dirigente e o evento 
danoso, ao somarem-se à impossibilidade de denúncia exclusivamente contra a pessoa jurídica, permitiam que a 
responsabilidade criminal recaísse exclusivamente sobre os empregados subalternos” (FILHO, Ney de Barros 
Bello. Responsabilidade criminal da pessoa jurídica por crimes contra o ambiente: um balanço após 27 anos de 
Constituição. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, v. 80, Ano 20, p. 233-255, 2015, out./dez., p. 250). 
164 Foi o caso, dentre outros, dos seguintes precedentes: STJ - RMS 27593 – SP, Relator(a) Ministra Maria Thereza 
de Assis Moura – 6ª Turma. Data do Julgamento 04/09/2012. Data da Publicação/Fonte DJ 02.10.2012; STJ, RMS 
37293 – SP, Relator(a) Ministra Laurita Vaz - 5ª Turma. Data do Julgamento 02/05/2013. Data da 
Publicação/Fonte DJ 09.05.2013; STJ, REsp – SC, Relator(a) Min. FELIX FISCHER - 5ª Turma. Data de 
Julgamento 17/04/2007. Data de Publicação/Fonte DJ 18.06.2007. 
 



72  

atribuía-se a co-responsabilidade de desastres ambientais incalculáveis, devastadores e 
irreparáveis a pessoas que nem de longe mereciam sofrer os rigores da sanção penal, seja porque 
não tiveram qualquer autoria no sinistro, seja porque sua conduta não possuía qualquer nexo 
casual com o resultado final.  

De qualquer modo, na conjuntura de um mundo marcado por relações econômicas, 
políticas, sociais e culturais globalizadas, as complexas relações produtivas e industriais, 
ligadas especialmente aos processos frenéticos de transformação da matéria para geração de 
energia, de recursos úteis, de produtos comercializáveis, etc, adquiriram uma arrojada 
capacidade de mutilar e degradar o meio ambiente, cujos efeitos transbordam as fronteiras do 
espaço e do tempo. Segundo Ana Paula Fernandes Nogueira da Cruz, os novos tempos 
demonstraram que os maiores poluidores são sempre, invariavelmente, entes corporativos, e 
não tanto os indivíduos ou grupos desorganizados de pessoas físicas165. Esta é, também, a 
posição de Luís Carlos Rodrigues Migliayacca e Marcelo Mello Rodrigues, segundos os quais: 

(...) é notório ainda ressaltar informações dos mais variados meios de comunicação de 
massa, dentre eles: revistas especializadas que alertam sobre o quanto o planeta (o 
meio ambiente) tem sofrido degradação. E, dessa maneira, sabe-se que as empresas 
são as maiores provocadoras dessa dano. Por quê? Estamos em um mundo dito 
moderno. Em um sistema capitalista, mais capitalista do que nunca. Os produtos de 
agora já não são o de outrora, são mais refinados, “logo” mais tóxicos. É claro que as 
empresas querem o progresso (“do país, do mundo...delas”!). Mas o que chama a 
atenção quanto ao cometimento do crime, é que mesmo ante o ‘Império’ da Lei 
Ambiental e das conquistas constitucionais, o que se vê nas revistas, nos jornais, na 
televisão, na rede mundial da Internet são belezas naturais sendo destruídas pela 
devastação, poluição, desequilíbrio ecológico, etc166. 

Portanto, se passamos a considerar o bem jurídico ambiental como direito fundamental 
da Constituição Federal de 1988, a qual, por sua vez, prevê sanções civis, administrativas e 
penais, nada mais coerente que os entes corporativos sejam encarados como os entes mais 
ameaçadores às legislações protetivas do meio ambiente, posto que eles representam as maiores 
ameaças ao bem jurídico ambiental167. 

                                                           
165 Segundo a autora: “Observe-se que não procedem as críticas oriundas de setores mais conservadores da doutrina 
penal no sentido de que a proteção penal do meio ambiente, mormente no que se refere à responsabilidade penal 
da pessoa jurídica é ineficaz e acaba por cumprir uma função meramente simbólica. Em geral os mais graves 
crimes contra o meio ambiente são cometidos por meio de empresas, seja por elas próprias, seja utilizando-as como 
instrumento. Isto se dá porque o potencial poluidor de uma empresa é seguramente maior do que o de uma pessoa 
física isolada” (CRUZ, Ana Paula Fernandes Nogueira da. A Culpabilidade nos Crimes Ambientais. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 223). 
166 MIGLIAYACCA, Luís Carlos; RODRIGUES, Marcello Mello. Crime Ambiental Atribuído à Pessoa Jurídica. 
Revista Jurídica, 2004, v. 52, n. 322, ago, p. 82-100. 
167 CRUZ, Ana Paula Fernandes Nogueira da. A Culpabilidade nos Crimes Ambientais. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2009, p. 223. 
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Neste cenário, urge elucidar os principais pontos doutrinários que permitiram a 
superação da teoria da dupla imputação, bem como os precedentes jurisprudenciais 
emblemáticos desta superação, de modo a analisar detidamente a eficácia jurídica resultante do 
reconhecimento da capacidade penal autônoma do ente coletivo. 

Contudo, antes de alcançar tal desiderato, é fundamental analisar o surgimento das 
novas teorias civilistas sobre a natureza da pessoa jurídica, em especial a Teoria da Realidade 
Orgânica de Otto von Gierke, e a Teoria da Realidade Institucionalista, posto que a Teoria 
Ficcionista, cunhada por Savigny, foi a espinha dorsal da teoria da dupla imputação, razão pela 
qual a sua superação seria indispensável para a viabilização da responsabilidade penal plena do 
ente coletivo. Desta feita, passemos, incialmente, à análise da superação da Teoria da Ficção 
Legal de Savigny (2.1); e, posteriormente, à análise das principais concepções da doutrina 
juspenalista posteriores à teoria da dupla imputação (2.2). 
2.1. A superação da Teoria da Ficção Legal de Savigny 

Há falhas na Teoria da Ficção Legal168, razão pela qual ela foi devidamente repudiada 
pela doutrina ao longo do tempo. A primeira objeção que se lhe pode fazer é a de que o Estado, 
enquanto ente detentor do monopólio da produção legislativa, é, sem a menor sombra de dúvida, 
uma pessoa jurídica, de modo que seria incoerente classifica-lo como ente fictício. 
Considerando que a lei origina-se do processo legislativo, cujo monopólio é exercido pelo 
Estado, é forçoso concluir que a lei que cria a pessoa jurídica como ente fictício seria a 
manifestação de um outro ente fictício169. Se ainda assim insistirmos que o Estado é também 
                                                           
168 Conforme exposto no capítulo anterior, a Teoria da Ficção Legal consolidou-se como um conjunto de teorias 
delineadas no séc. XIX, pela doutrina civilista, para explicar a natureza jurídica dos entes coletivos, nas quais as 
pessoas jurídicas eram caracterizados como construções artificiais, meramente técnicas, e desprovidas de uma 
realidade própria a priori. Seriam, portanto, o produto final de uma criação legal puramente técnica, razão pela 
qual faltar-lhes-iam os atributos precípuos da consciência, autonomia e da vontade própria.  
169 Veja-se, por exemplo, as normas delineadas no Código Civil de 2002 que dispõem sobre a criação e existência 
das próprias pessoas jurídicas. Conforme o disposto no art. 45, caput, do Código Civil de 2002, a existência jurídica 
dos entes coletivos está condicionada à “inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, procedida, quando 
necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo”. Esta norma veio a lume no ordenamento jurídico 
brasileiro através de um processo legislativo complexo, não tendo sido originada de atos de um ente 
individualizado que se pudesse identificar como uma “pessoa física”, muito menos como o mero “conjunto de 
pessoas físicas”. Efetivamente, ao final deste processo legislativo complexo, verifica-se que foi por meio de ato 
imputado à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (e não a eventuais integrantes da Mesa ou da Câmara dos 
Deputados), no dia 10 de janeiro de 2002, que transformou-se o Projeto de Lei n. 634/1975 na Lei Ordinária nº 
10.406/02, a que chamamos de Código Civil de 2002 (conforme consta de informações disponíveis no sítio 
eletrônico da Câmara dos Deputados. Disponível em: 
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=15675> Acesso em 3 de jun de 
2019, às 01:38). Portanto, torna-se forçoso concluir que tanto o caput do art. 45 da Lei nº 10.406/02, quanto o 
Código Civil de 2002 como um todo, teriam sido obras da criação de uma pessoa jurídica, e, portanto, à luz da 
Teoria da Ficção Legal, ambas as normas deveriam ser tidas como ilegítimas, porquanto sua gênese decorreu de 
ato de ente fictício não dotado de realidade própria. Neste caso, como se percebe, o ente criador das normas 
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uma pessoa jurídica de ficção, então teríamos de aceitar o fato de que um outro ente superior 
deveria fundamentar sua criação, pois, em sendo uma ficção, dependeria de uma fonte material 
para que viesse a existir. Logo, todas as leis promulgadas e em vigor no País teriam seu 
fundamento comprometido, posto que se originam, em última instância, de um simples “faz-
de-conta” da imaginação de juristas170. 

A segunda objeção que pode ser feita em relação à Teoria da Ficção Legal é de que não 
há, verdadeiramente, uma mera identidade entre a pessoa jurídica e o conjunto de seus 
integrantes, especialmente quando levamos em conta que é possível um conflito entre a pessoa 
jurídica e qualquer um de seus membros. Nestes casos, há a instauração de uma demanda 
judicial, ao final da qual a pessoa jurídica poderá lograr êxito em detrimento da parte perdedora, 
que é representada por um sujeito que integra a própria pessoa jurídica171. Ao aceitar a visão 
simplista da Teoria da Ficção Legal, seríamos conduzidos ao seguinte contrassenso: a pessoa 
física como efetivo sujeito de direitos, de que a pessoa jurídica seria um sujeito aparente, situar-
se-ia numa circunstância de pleitear direitos contra si mesma172. Assim, a Teoria da Ficção não 
mais se prestava a elucidar a natureza jurídica das pessoas jurídicas. 

Sob a denominação de Teorias Realistas (ou Teorias da Realidade) reúnem-se 
concepções de variados juristas, como se verá brevemente abaixo, cada uma contando com 
ideias próprias, e nas quais verifica-se uma originalidade própria que foge à repetição simplista 
de ideias. De qualquer modo, é certo que todas elas possuem como princípio comum a ideia de 
que a pessoa jurídica é uma entidade real e autônoma (e não fictícia, como defendia a Teoria da 
Ficção Legal)173. Costumeiramente, a Teorias Realistas é dividida em três grupos principais: 
Teoria da Realidade Objetiva, também chamada de Teoria da Realidade Orgânica, defendida 

                                                           
referentes à criação e reconhecimento de pessoas jurídicas foi, justamente, uma outra pessoa jurídica, resultando 
assim num paradoxo insustentável. 
170 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil - Vol. 1, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral 
do Direito Civil. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2011, p. 252. 
171 A esse respeito confira-se a Ação Civil Pública nº 1106499-89.2017.8.26.0100, ajuizada na 6º Vara Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Ação Civil Pública nº 1106499-89.2017.8.26.0100, Órgão Julgador: 
6ª Vara Cível do TJSP, Juíza: Lúcia Caninéo Campanhã, Requerente: Associação dos Investidores Minoritários -
Aidmin, Requerido: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras, Valor da causa: R$ 500.000,00), na qual os acionistas 
minoritários da Petrobrás pleitearam pelo ressarcimento econômico em virtude da desvalorização dos papeis da 
empresa, ocorrida após a descoberta, no bojo da Operação “Lava-Jato”, de delitos de superfaturamento de obras e 
de contratos fraudulentos, que teriam ocasionando considerável redução do seu valor de mercado. 
172 Id., 2011, p. 252. 
173 BEVILÁQUA, Clovis, Teoria Geral do Direito Civil. Campinas: Editora Red Livros, 2001, p. 181. 
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por Otto von Gierke e Zitelman; Teoria da Realidade Técnica, sustentada por Geny, Saleiles e 
Ferrar; Teoria da Realidade das Instituições Jurídicas, apoiada por Hauriou174. 

A Teoria da Realidade Técnica defende que o ente coletivo é dotado de voluntariedade 
própria, distinta da vontade da pessoa física que lhe haja dado causa. Por essa razão, podem 
atuar no mundo dos fatos e no mundo jurídico, conservando e pleiteando direitos, assumindo 
obrigações, contratos, negócios jurídicos, etc, e, evidentemente, prestando contas dos danos que 
causem em virtude de sua atividade. O patrimônio do ente coletivo é distinto do patrimônio de 
seus criadores175. Nesse sentido, cabe o seguinte ensinamento de Carlos Roberto Gonçalves:  

A personificação é atribuída a grupos de indivíduos, que se unem na busca de fins 
determinados. A personificação é atribuída a grupos em que a lei reconhece vontade 
e objetivos próprios. O Estado, reconhecendo a necessidade e a conveniência de que 
tais grupos sejam dotados de personalidade própria, para poder participar da vida 
jurídica nas mesmas condições das pessoas naturais, outorga-lhes esse predicado176.  

Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald definem a Teoria da Realidade Técnica como 
aquela na qual a pessoa jurídica é um ente real, porém cuja realidade está em um plano de 
existência distinto daquele das pessoas naturais, humanas177. Paulo Nader explica que a 
personalidade jurídica das pessoas naturais e jurídicas é um atributo conferido pelo Estado, que 
tanto pode retirá-la de alguns quanto concedê-la a outros178. De acordo com o civilista, o Código 
Civil de 2002 acolheu essa teoria em função do disposto no seu art. 45179. 

Já a Teoria da Realidade das Instituições Jurídicas, segundo o magistério de Caio Mário, 
sustentou a transposição ao ente coletivo do conceito de instituição, concebendo os entes 
coletivos como organizações sociais que, por terem a finalidade de satisfazer objetivos de cunho 
social, são personificados180. Segundo Paulo Nader, o principal elemento desta teoria, em 
Hauriou, “seria a ideia da obra a realizar, que é a diretriz da empresa”181. Na doutrina brasileira, 

                                                           
174 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: parte geral e lindb. 13ª edição. 
São Paulo: Editora Atlas, 2015, p 339-340.  
175 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil - Vol. 1, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral 
do Direito Civil. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2011, p. 257. 
176 GONÇALVEZ, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro - Parte Geral. 15ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 
2017, p. 224-225. 
177 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: parte geral e lindb. 13ª edição. 
São Paulo: Editora Atlas, 2015, p. 340. 
178 NADER, Paulo. Curso de Direito Civil - Vol. 1. 11ª edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2018, p. 258. 
179 “Art. 45 (Código Civil/2002): Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição 
do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder 
Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo”. 
180 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil - Vol. 1, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral 
do Direito Civil. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2011, p.255. 
181 Paulo Nader. Curso de Direito Civil Vol. 1. 11ª edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2018, p. 265. 
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a Teoria da Realidade das Instituições Jurídicas é defendida por Maria Helena Diniz, nos 
seguintes termos: 

Como a personalidade humana deriva do direito (tanto que este já privou seres 
humanos de personalidade – os escravos, p. ex.), da mesma forma ele pode concedê-
la a agrupamentos de pessoas ou de bens que tenham por escopo a realização de 
interesses humanos. A personalidade jurídica é um atributo que a ordem jurídica 
estatal outorga a entes que o merecem. Logo, essa teoria é a que melhor atende à 
essência da pessoa jurídica, por estabelecer, com propriedade, que a pessoa jurídica é 
uma realidade jurídica182.  

Por último, temos a Teoria da Realidade Orgânica, de Gierke, a qual procedeu da escola 
jusnaturalista, e pode ser considerada a mais heterodoxa de todas. Defende a ideia de que a 
pessoa jurídica é um ente dotado de vontade própria, autonomia e, inclusive, de consciência. A 
criação do ente personificado se deve às aspirações pessoais dos indivíduos que se associaram 
para atingir objetivos comuns. Porém, tão longo venha a existir, a pessoa jurídica passa a atuar 
através de seus órgãos, como uma realidade sociológica própria, cuja vontade pode muito bem 
ir na contramão da vontade de qualquer um dos indivíduos que a tenha criado183.  

Para a teoria da realidade orgânica, conforme explica Maria Helena Diniz, ao lado das 
pessoas naturais “que são organismos físicos”, existem “organismos sociais constituídos pelas 
pessoas jurídicas, que tem existência e vontade própria, distinta da de seus membros, tendo por 
finalidade realizar um objetivo social” Assim, o reconhecimento da pessoa jurídica não 
decorreria de ato constitutivo do Estado, mas sim de ato meramente declaratório184. Ainda, 
sobre a referida teoria, Miguel Reale a conceitua da seguinte forma: 

(...) contra a teoria da ficção, se constituiu uma outra sustentada especialmente pelo 
jurista alemão Gierke, que é a teoria organicista ou teoria real. Segundo a teoria 
organicista, quando os homens se reúnem para realizar qualquer objetivo, de natureza 
política, comercial, civil, estética ou religiosa, forma-se efetivamente uma entidade 
nova. Constitui-se um grupo que possui existência inconfundível com a de seus 
membros, tendo sido, mesmo, observado, por adeptos dessa teoria, que também nas 
combinações químicas o corpo composto apresenta qualidades que nem sempre são 
as do elemento que o forma. O hidrogênio e o oxigênio são dois gases que, 
combinados, dão origem a um líquido que é a água. O todo nem sempre mantém as 
mesmas qualidades dos membros componentes, pondo-se como realidade distinta185. 

A teoria de Gierke foi profundamente influenciada pela compreensão germanística da 
personalidade. Mantendo-se adepto à tradição organicista, concebeu um ente coletivo material 
(realer Gesammtperson), o qual prevalece sobre o complexo de indivíduos que a compõe, razão 
pela qual passa a figurar, simultaneamente, como um ser coletivo e distinto dos seres que a 

                                                           
182 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. 29ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2012, p. 265. 
183 Id, 2012, p. 265. 
184 Id, 2012, p. 265. 
185 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2004, p. 234-235. 
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deram origem. A pessoa jurídica seria dotada de vontade própria e capacidade de agir autônoma. 
A manifestação da vontade do ente coletivo consistiria na comunhão da vontade comum 
proclamada por seus integrantes (Gesammtylle). Ao mesmo tempo, a manifestação da 
capacidade de agir refletiria a materialização da vontade comum em uma conduta específica186.  

Amparando-se nestas premissas, Fausto Martins Sanctis aponta que a responsabilização 
direta e autônoma do ente coletivo seria medida inevitável, posto que, do contrário, ter-se-ia de 
admitir a hipótese esdrúxula de leniência em relação a um ente plenamente dotado de vontade 
própria que, a despeito de ter praticado toda sorte de ilícitos (civis, administrativos ou penais), 
permaneceria impune. Pior ainda seria a hipótese de responsabilização de terceiros, sobretudo 
daqueles que integram o ente coletivo, por fato exclusivamente praticado em decorrência da 
autoria e da vontade deste187. Nesse sentido é o entendimento de Fausto Martins de Sanctis: 

A noção de responsabilidade individual, lastreada no livre arbítrio, não socorre e não 
pode servir de fundamento à irresponsabilidade dos entes coletivos. Isto porque o que 
se deve levar em conta é a concepção única desses entes, ou seja, seus elementos 
característicos, como o de possuir uma hierarquia, uma estrutura e vontade coletiva 
distinta que fazem deles uma pessoa real188. 

As duas primeiras teorias tiveram um maior prestígio na doutrina, pois boa parte dela 
aponta que a teoria da realidade orgânica é falha ao reconhecer demasiado grau de autonomia 
à pessoa jurídica189. De qualquer modo, no que tange à responsabilidade penal das pessoas 
jurídicas, é evidente que tanto a Constituição Federal, em seu art. 225, §3º190, quanto a Lei 
9.605/98191, adotaram implicitamente a teoria da realidade, posto que consideram o ente 
coletivo não como mero ente fictício da imaginação humana, mas como ente real, dotado de 
vontade, autonomia e consciência que não pode ser confundida com a vontade, autonomia e 

                                                           
186 GARCÍA, Benigno Pendás. Teoría del derecho y del Estado en Otto Von Gierke. Anuario de la Facultad de 
Derecho de Alcalá de Henares, ISSN 1888-3214, n. 1, p. 109-160,1991-1992. Disponível em: < 
https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/6031/Teor%C3%ADa_Pendas_AFDUA_1991_1992.PDF?s
equence=1&isAllowed=y> Acesso em: 06 jan. 2019, 19:02, p. 123-127. 
187 SANCTIS, Fausto Martins. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. São Paulo: Editora Saraiva, 1999, p 
44. 
188 Id, 1999, p. 44. 
189 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: parte geral e lindb. 13ª edição. 
São Paulo: Editora Atlas, 2015, p 340. 
190 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-
lo para as presentes e futuras gerações. 
(...) 
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados 
(BRASIL, 1988) 
191Art. 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 (BRASIL, 1998). 
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consciência de seus dirigentes ou de seus representantes192. Afonso Arinos referenda este 
entendimento pois considera ser inquestionável que as empresas possuem vontade, inteligência 
e liberdade, e que a desconformidade entre esta vontade e a norma penal atrai a imputação de 
resultados à própria entidade coletiva, e não a seus dirigentes ou representantes193. No mesmo 
sentido, entende Fernando Capez, segundo o qual: 

(...) nosso legislador filiou-se à teoria da realidade ou da personalidade real, 
preconizada por Otto Gierke. Para esse entendimento a pessoa jurídica não é um ser 
artificial, criado pelo Estado, mas sim um ente real, independente dos indivíduos que 
a compõem. Sustenta que a pessoa coletiva possui uma personalidade real, dotada de 
vontade própria, com capacidade de ação e de praticar ilícitos penais194. 

Efetivamente, descabe acolher a tese da Teoria da Realidade das Instituições Jurídicas, 
porquanto a autonomia do ente coletivo já um atributo inconteste das pessoas jurídicas, 
sobretudo considerando o seu modo de funcionamento, configurando imprecisão técnica a 
caracterização destes entes como meras instituições jurídicas. 

De qualquer modo, o reconhecimento da existência de uma realidade própria, não 
meramente instrumental, nos entes coletivos abriu o caminho para que a doutrina penalista 
elaborasse noções dogmáticas de crime e culpabilidade especificamente desenvolvidas para 
estes entes, o que, por sua vez, viabilizou sua responsabilidade penal plena, tal como consagrado 
pelo art. 225, § 3º, da CF/88 e pelo caput do art. 3º da Lei nº 9.605/98, conforme se verá adiante. 
2.2. As principais concepções da doutrina juspenalista posterior à teoria da dupla 
imputação 

Em geral, os defensores da responsabilização penal plena do ente coletivo, amparados 
pelas Teorias da Realidade, defendem que a pessoa jurídica não apenas é capaz de cometer 
crimes, de maneira autônoma e independente, como também é capaz de sofrer o juízo de 
culpabilidade, de modo a que lhe seja imputada uma sanção penal isoladamente195. Nesse 
sentido, diz-se que a vontade do ente coletivo, uma vontade coletiva196, caracteriza-se como o 
                                                           
192 Gladys da Costa Vasconcelos referenda que a Teoria da Realidade Orgânica, de Gierke, é a que melhor explica 
a natureza jurídica dos entes coletivos à luz da estrutura una de todo os ramos do Direito brasileiro, posto que 
“quase todos os ramos consideram o ente coletivo uma realidade (um sujeito de direitos e obrigações), à qual o 
Direito Penal não pode permanecer alheio (repita-se, o Direito é uno)” (VASCONCELOS, Gladys da Costa. 
Responsabilidade penal da pessoa jurídica - aspectos pontuais. Boletim Científico da Escola Superior do Ministério 
Público da União, 2015, v. 14, n. 46, ed. especial, p. 33-63). 
193 FRANCO, Afonso Arinos de Melo. Responsabilidade criminal das pessoas jurídicas. Rio de Janeiro: Editora 
Gráphica Ypiranga, 1930, p. 51. 
194 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal - Parte Geral. 15ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, p. 90. 
195 CRUZ, Ana Paula Fernandes Nogueira da. A Culpabilidade nos Crimes Ambientais. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2009, p. 246. 
196 VASCONCELOS, Gladys da Costa. Responsabilidade penal da pessoa jurídica - aspectos pontuais. Boletim 
Científico da Escola Superior do Ministério Público da União, 2015, v. 14, n. 46, ed. especial, p. 33-63. 
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resultado final de um complexo processo de confrontação das vontades individuais de cada um 
de seus integrantes, no bojo da qual verifica-se uma consciência própria que ora pode tender 
para a prática de fatos conforme a lei penal, ora pode tender para a prática de atos contrários à 
lei penal, caso em que a sanção penal tornar-se-á devida197. 

Como já afirmado anteriormente, com a adoção da teoria da dupla imputação pelos 
tribunais pátrios, tornou-se cada vez mais dificultoso impor as sanções penais devidas aos entes 
morais que violassem, de maneira insustentável, o bem jurídico ambiental, posto que referida 
teoria impunha aos órgãos encarregados da persecução penal um penoso ônus: comprovar o 
envolvimento real do representante, dirigente ou órgão colegiado da pessoa jurídica com a 
conduta típica e antijurídica que se imputa a ela. 

Segundo Lucas Azevedo de Lima, os opositores da teoria da dupla imputação apontam 
que, no contexto da ação penal, pode ser totalmente impossível precisar, à luz do caso concreto, 
quem seja o indivíduo efetivamente responsável pela infração ambiental (a título de co-autor), 
o que isenta o ente moral da responsabilização penal pelo resultado final delituoso198. Nesse 
sentido, o autor aduz as seguintes considerações: 

Sustenta-se que a dificuldade em identificar a pessoa física não pode servir de 
benefício às pessoas jurídicas transgressoras. Como exemplo, tem-se uma embarcação 
que derrama óleo na corrente marítima. A grande quantidade de funcionários no navio, 
e a dificuldade de realização de prova testemunhal acabam por tornar inviável a 
aferição do responsável direto pelo ocorrido. Não obstante, o dano se consuma, a 
natureza é degradada e a pessoa jurídica se encontra isenta da responsabilidade 
penal199. 

A exigência da dupla imputação mostra-se ainda mais injustificável quando levamos em 
consideração o fato de que o texto constitucional em momento algum a impõe, tampouco chega 
a suscitá-la, razão pela qual sua admissão irrestrita caracterizar-se-ia como acolhimento de uma 
cláusula limitadora do exercício da jurisdição penal sobre pessoas jurídicas poluidoras, que não 
encontraria amparo constitucional e legal. Trata-se, portanto, de hipótese de leniência, por parte 
do Poder Público, para com os principais agentes da degradação ambiental nos dias atuais: as 
pessoas jurídicas poluidoras200. 

                                                           
197 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Responsabilidade Penal das Pessoas Jurídicas: Uma Perspectiva do Direito 
Brasileiro. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 101, n. 921, p. 281-294, 2012, p. 288. 
198 LIMA, Lucas Azevedo de. Uma Análise Crítica Acerca da Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica de Direito 
Público por Crime Ambiental: Instrumento de Consolidação de Um Novo Paradigma do Direito Penal em Face da 
Tutela Ambiental. Revista Internacional de Direito Ambiental, v. 4, n. 10, p. 159-198, 2015, jan./abr., p. 169. 
199 Id, 2015, p. 169. 
200 Nesse sentido, colhe-se a posição de Rafael de Oliveira Costa, segundo o qual “(...) não se pode exigir, para a 
aplicação das proposições normativas previstas no art. 225, caput e § 3º, a concreta identificação e imputação de 
responsabilidade também à pessoa física, sob pena de indevida restrição aos efeitos do mandado de criminalização 
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Situação ainda mais complicada compreende as hipóteses de empresas delinquentes nas 
quais a decisão pela infração penal é atribuída não a um indivíduo específico, mas sim a um 
colegiado de dirigentes do ente moral. Neste caso, conforme determina a teoria da dupla 
imputação, seria necessária a especificação, na denúncia, do grau de envolvimento de cada 
integrante do órgão colegiado, dificultando enormemente a instauração da ação penal perante 
o órgão colegiado e, consequentemente, perante a própria empresa. É o que sustenta Ney de 
Barros Bello Filho, nos seguintes termos: 

Se imaginarmos uma decisão de diretoria de qualquer empresa, determinando a 
prática de um crime ambiental como o desmatamento de uma reserva biológica, por 
exemplo, e se supusermos esta decisão por maioria, colhido o voto secretamente, não 
seria possível identificar quais diretores determinaram a prática do ilícito. Na 
impossibilidade de saber quem teria decidido pela prática do delito contra a flora e a 
unidade de conservação, inviável seria a ação penal contra a pessoa física, e de acordo 
com a jurisprudência do STJ na espécie, também não haveria possibilidade de impor 
ação criminal contra a pessoa jurídica. Problemas iguais surgem de decisões 
colegiadas mais amplas, como às afeitas às sociedades anônimas201.  

Ademais, como aponta o celebrado jurista, a impossibilidade de instauração da ação 
penal exclusivamente contra a pessoa jurídica acabava, na prática, por conduzir à 
responsabilização penal dos funcionários das empresas, posto que seriam eles que confeririam 
substrato humano para o ente moral delinquir contra o meio ambiente. Isto se mostrava 
profundamente paradoxal, pois apesar da pertinência das ações materiais dos empregados 
subalternos para a realização da conduta criminosa, é certo que a autoria imediata do delito (ou 
co-autoria, conforme o caso) pertencia ao ente moral, o qual, entretanto, ficava impune à 
reprovação penal202. 

Ressalte-se que, de acordo com Fiorillo, a literalidade do § 3º, do art. 225, da 
Constituição Federal de 1988 não estabelece a delinquência empresarial como sendo, 
necessariamente, uma delinquência plurissubjetiva, não havendo quaisquer exigências legais 

                                                           
contido no preceito constitucional, fazendo prosperar a impunidade do ente moral, especialmente diante da 
dificuldade de individualização das responsabilidades nas corporações complexas” (COSTA, Rafael de Oliveira. 
Responsabilidade Penal Ambiental da Pessoa Jurídica, Teoria da Dupla Imputação e Hermenêutica Constitucional: 
Uma Análise Crítica do RE 548.181/PR. Revista de Direito Ambiental. Vol. 79. ano 20. jul./set., 2015, p. 231-
246). 
201 FILHO, Ney de Barros Bello. Responsabilidade criminal da pessoa jurídica por crimes contra o ambiente: um 
balanço após 27 anos de Constituição. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, v. 80, Ano 20, p. 233-255, 2015, 
out./dez., p. 250. 
202 “O entendimento da inviabilidade da responsabilização dos mandantes de crimes ambientais em unidades 
subsidiárias de grandes empresas, sem o apontamento de um vínculo entre a conduta do dirigente e o evento 
danoso, ao somarem-se à impossibilidade de denúncia exclusivamente contra a pessoa jurídica, permitiam que a 
responsabilidade criminal recaísse exclusivamente sobre os empregados subalternos” (Id., 2015, p. 252).  
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expressas quanto à dupla imputação, posto que os sistemas de imputação são paralelos entre 
si203.  

Cabe consignar que, conforme o entendimento mais atualizado da doutrina pátria sobre 
a natureza ontológica dos entes morais, a tese de que as pessoas jurídicas seriam dotadas de 
vontade, autonomia e consciências a priori já não parece tão esdrúxula quanto transparecia em 
outros momentos históricos. 

Se consideramos, inclusive, que a empresa possui “honra objetiva”, a qual é passível de 
reparação por danos morais, na esfera cível, porque então seria tão absurdo aceitar o fato de que 
os entes coletivos seriam efetivamente dotados de capacidade penal ativa, e, consequentemente, 
estariam aptos a agir dolosa ou culposamente204? 

Gianpaolo Poggio Smanio leciona que a responsabilização da pessoa jurídica nas esferas 
cíveis e administrativas já é um dado inquestionável da atualidade, razão pela qual “O 
reconhecimento da vontade própria dos entes coletivos, portanto, já está assentado, restando 
apenas a discussão da utilização do Direito Penal para essa realidade”205. O jurista, 
profundamente influenciado pelas teorias institucionalistas da pessoa jurídica, advoga que a 
conduta atribuída ao ente moral, é ontologicamente distinta daquela que se imputa aos seres 
humanos, razão pela qual o dolo e a tipicidade passam a ser analisados também de maneira 
distinta206.  

Nesta toada, juristas como Victor Augusto Estevam esforçaram-se em estabelecer 
critérios próprios para viabilizar a imputação penal das pessoas jurídicas sem as exigências da 
dupla imputação. Amparando-se em uma reformulação do conceito de crime imputado ao ente 
moral, o autor elaborou uma definição de dolo e culpa próprios para os entes coletivos, a qual 
não desconsidera a dogmática jurídico-penal erigida para conceituar os elementos do crime 
cometido por pessoas físicas, caracterizando-se mais como um complemento à sistemática 
tradicional: 

                                                           
203 FIORILLO, Celso Antonio. Crimes Ambientais. 2ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, p. 36. 
204 VASCONCELOS, Gladys da Costa. Responsabilidade penal da pessoa jurídica - aspectos pontuais. Boletim 
Científico da Escola Superior do Ministério Público da União, 2015, v. 14, n. 46, ed. especial, p. 33-63. Cabe 
consignar, ainda, que no caso das ofensas à honra objetiva, não figuram como destinatários da reparação por danos 
morais cada um dos integrantes da empresa desonrada (tampouco encontram-se no polo passivo da ação civil os 
dirigentes, representantes ou órgão colegiado da empresa) mas sim o próprio ente coletivo, denotando que é ele o 
titular do direito violado. 
205 SMANIO, Gianpaolo Poggio. A Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica. Revista Bonijuris, v. 17, n. 505, p. 
14-18, 2005, p. 16. 
206 Id, 2005, p. 16. 
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O dolo empresarial dispensa a vontade de infringir a norma de conduta, bastando o 
conhecimento (elemento cognitivo) do risco para os bens jurídicos individuais ou 
coletivos. Quer dizer, é suficiente para a configuração do dolo a representação do 
perigo da atividade para a produção do resultado, enquanto a negligência (culpa) 
configura-se pela previsibilidade do resultado. Logo, essa concepção dá azo à 
existência de dois tipos de ilícitos ou injusto, sendo um voltado à pessoa jurídica e o 
outro, à pessoa física, motivo pelo qual torna-se viável a responsabilidade autônoma 
tanto da pessoa jurídica como da pessoa física207. 

Complementando a tese supramencionada, Ney de Barros Bello Filho pronuncia que o 
ato típico concretizado através do funcionamento de empresa, e praticado no interesse ou 
benefício desta, não deve ser compreendido como “ato da pessoa física”, mas sim, como ato 
(ou atividade) do próprio ente coletivo, cuja materialização decorre da vontade inerente à 
empresa (e não à vontade do representante, dirigente ou do órgão colegiado, como defendiam 
os apoiadores da teoria da dupla imputação)208. 

Por outro lado, conforme o próprio jurista explica, a imputação de um fato criminoso à 
pessoa jurídica ainda demanda que a conduta a ela atribuída seja desempenhadas em seu 
interesse e benefício, conforme às finalidades específicas do instrumento social que lhe tenha 
dado origem209. Esta constatação é relevante, pois caso o fato tenha sido praticado no interesse 
exclusivo do agente (pessoa física) o que ocorre é a mera utilização instrumental da estrutura 
da empresa para delinquir, razão pela qual não poderia ser-lhe cominada quaisquer sanções, 
uma vez que o ente não poderia ser, simultaneamente, instrumento e autor do fato. 

No que diz respeito à culpabilidade do ente coletivo, a doutrina seguiu a mesma 
orientação dos defensores da Teoria da Realidade: a culpabilidade do ente coletivo seria, 
também, uma forma de juízo externo de reprovabilidade que cairia sobre o ente coletivo 

                                                           
207 VALENTE, Victor Augusto Estevam. Direito penal de empresa e criminalidade econômica organizada. 
Curitiba: Juruá, 2015, In MOURA, Evânio. Culpabilidade, Pessoa Jurídica Criminosa e Delitos Empresariais. 
Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 987, ano 107, p. 217-240, 2018, p. 225. 
208 “Dessa forma, quando se está diante de um ato típico, praticado por intermédio da estrutura empresarial e em 
seu benefício, não se está diante de um ato de pessoa física, mas sim, de um ato de pessoa jurídica, que foi praticado 
conforme sua vontade específica. Se o ato é do ente moral, nada mais consentâneo com os princípios da 
pessoalidade, da responsabilidade e da individualização da pena que a imposição da responsabilidade à própria 
pessoa jurídica” (FILHO, Ney de Barros Bello. Responsabilidade criminal da pessoa jurídica por crimes contra o 
ambiente: um balanço após 27 anos de Constituição. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, v. 80, Ano 20, p. 
233-255, 2015, out./dez., p. 242-243). 
209 “Para que determinado ato possa ser atribuído à empresa, torna-se obrigatório que ele esteja inserido no conjunto 
de atos praticados em benefício da pessoa jurídica, conforme a lógica e o desenvolvimento da atividade 
empresarial. É que atos praticados por mero capricho de pessoas físicas, sem direta vinculação com a atividade 
empresarial, e, portanto, em seu benefício, não podem ser atribuídos à pessoa jurídica. Quando são praticados em 
interesse exclusivo do agente, o que existe é apenas a utilização da estrutura da pessoa jurídica para a prática de 
um crime individual. Também é necessário que o ato seja praticado utilizando-se a estrutura da empresa. Trata-se 
de vinculação objetiva necessária à caracterização de um ato como sendo do ente moral” (FILHO, Ney de Barros 
Bello. Responsabilidade criminal da pessoa jurídica por crimes contra o ambiente: um balanço após 27 anos de 
Constituição. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, v. 80, Ano 20, p. 233-255, 2015, out./dez., p. 247). 
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(consciente, autônomo e independente) que poderia e deveria ter agido de modo diverso daquele 
legalmente proibido pelo Direito Penal210. 

O conceito dogmático de culpabilidade das pessoas jurídicas, posterior à teoria da dupla 
imputação, portanto, acolhe a constatação de que estes entes agem no mundo real com algum 
grau de discernimento e consciência, a partir dos quais tornar-se viável o juízo de culpabilidade, 
de modo a autorizar a cominação da sanção penal posterior pelo fato delituoso praticado. Esta 
constatação, na doutrina pátria, foi profundamente influenciada pelas contribuições de Klaus 
Tiedemann, um dos juristas mais prestigiados no campo do Direito Penal Econômico, cujas 
ideias influenciaram, também, inúmeros ordenamentos jurídicos ao redor do mundo.  

No campo do Direito Penal Ambiental, verifica-se que os estudos de Tiedemann 
contribuíram enormemente para a elucidação da eficácia jurídica da intervenção penal na 
proteção e preservação ambiental, sobretudo com a elaboração do conceito de “culpabilidade 
social”. Segundo o autor, deve-se estabelecer um paralelo entre a culpabilidade (social) do ente 
jurídico, de um lado, e a culpabilidade (individual) da pessoa física, do outro, de modo que a 
culpabilidade da empresa seja apreendida no seu sentido mais abrangente possível211.  

Para o autor alemão, o acolhimento de um conceito de culpabilidade aplicável 
especificamente às pessoas jurídicas - e que se distingue da mera soma das culpas pessoais - 
decorre de uma escolha legislativa específica (e neste ponto, trata-se de uma escolha ideológico-
política), mediante a qual busca-se tornar o ente coletivo mais “responsabilizável” pelas 
obrigações sociais inerentes à suas atividades típicas, sobretudo tendo em vista o imenso poder 
de que gozam no cenário econômico e social contemporâneos. Tiedemann expõe seu raciocínio 
nos seguintes termos: 

Tal culpabilidade do grupo não é idêntica à culpabilidade cumulativa constituída 
pela soma de culpas pessoais (assinalada, por exemplo, pelo direito dos Estados 
Unidos), e ela não está baseada, ou não somente, na imputação da culpabilidade 
de outro. Reconhecer em direito penal tal culpabilidade (social) da empresa não 
faz senão expor as consequências de sua realidade social de uma parte e as obrigações correspondentes aos direitos das empresas de outra parte, como muito 
bem dizem os autores de fala inglesa até chegar a uma 'corporate blameworthiness'. 
Introduzir por via legislativa tal conceito de culpabilidade coletiva ou de grupo, ao 
lado da culpabilidade individual tradicional, não é impossível segundo um ponto de 
vista ideológico que reserva a responsabilidade na sociedade aos indivíduos. Não 
negaremos que este ponto de vista individualista é possível. Mas admitiremos também 
que para isto é forçoso considerar, ao menos em direito penal, as pessoas morais e 

                                                           
210 CRUZ, Ana Paula Fernandes Nogueira da. A Culpabilidade nos Crimes Ambientais. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2009, p. 244. 
211 Tiedemann, K. Responsabilidad penal de personas jurídicas y empresas en derecho comparado. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais - Publicação oficial do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, São Paulo, 
ano 3, n. 11, p. 21-35, 1995, jul.-set., p. 30. 



84  

outros grupos como puras ficções, consideração dificilmente compatível com o 
enorme poder principalmente das empresas multinacionais212 (grifo nosso).  

Por fim, Tiedemann sustenta que a reprovabilidade da empresa que poderia e deveria 
ter agido de outra forma, à luz da Lei Penal, baseia-se num juízo de valor externo no qual se faz 
uma comparação com outras empresas do mesmo tamanho e em situação paralela213. 

Laura Zúñiga Rodríguez, advogando pela necessidade de reforma do instituto clássico 
da culpabilidade, demonstra que a complexidade característica do modo de funcionamento dos 
entes coletivos origina situações nas quais os bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal se 
submetem a riscos insustentáveis de lesão em função de condutas e atividades coletivas que não 
são passíveis de serem analisadas pela ótica eminentemente individualista do modelo jurídico-
dogmático tradicional. Seu raciocínio restou consignado nas seguintes palavras: 

(...) devido à complexidade do modo de produção industrial e de comercialização dos 
produtos, à divisão de trabalho existente dentro das organizações, à distribuição de 
funções (do tipo horizontal ou vertical), à delegação das mesmas, à existência do dever 
de obediência, ao princípio da confiança que rege os elos de funcionamento da cadeia 
organizacional, aos comportamentos que podem dar lugar a lesões de bens jurídicos, 
são condutas de caráter complexo, onde se produz uma fragmentação das decisões e 
da execução das atividades. Isso leva, necessariamente, a que estes comportamentos 
não se possam subsumir aos modelos de imputação penal existentes, desenhadas a 
partir de um injusto e de uma culpabilidade construídos sob os paradigmas de uma 
pessoa física dotada de vontade214. 

Desta feita, a doutrina juspenalista operou uma readequação dos conceitos clássicos da 
culpabilidade e de seus elementos (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, e 
exigibilidade de conduta diversa) de modo a que pudessem contemplar, também, a 
responsabilização penal das empresas e entes coletivos, vez que o ordenamento jurídico 
contemporâneo veda a responsabilização penal objetiva215. 

                                                           
212 Tiedemann, K. Responsabilidad penal de personas jurídicas y empresas en derecho comparado. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais - Publicação oficial do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, São Paulo, 
ano 3, n. 11, p. 21-35, 1995, jul.-set., p. 30. 
213 TIEDEMANN, Klaus. Lecciones de derecho penal económico: (comunitario, español, alemán) Espanha, 
Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias, 1993, p. 233. 
214 RODRÍGUEZ, Laura del Carmen Zúñiga. Bases para un Modelo de Imputación de Responsabilidad Penal a 
las Personas Jurídicas. Navarra: Editora Arazandi, Elcano, 2000, p. 188-189. 
215 Segundo Zaffaroni, um dos mais relevantes fundamentos de um Direito Penal acolhedor do conceito de 
“culpabilidade” e, portanto, do princípio da culpabilidade, consiste na vedação da cominação de penas ao agente 
que deu causa ao resultado final antijurídico, quando tal resultado era, à luz das circunstâncias fáticas, 
absolutamente imprevisível, ou que, à luz da compreensão do homem médio, seria inevitável. Nesse sentido, diz 
o autor: “Imputar um dano ou um perigo para um bem jurídico, sem a prévia constatação do vínculo subjetivo com 
o autor (ou impor uma pena apenas fundada na causação) equivale a degradar o autor a uma coisa causante”. E 
acrescenta: “O princípio da culpabilidade abarca, portanto, dois níveis: o da exclusão de qualquer imputação de 
um resultado acidental não previsível (caso fortuito) e o da exclusão da punibilidade por não haver podido conhecer 
a cominação ou adequar sua conduta ao direito” (ZAFFARONI, Eugénio Raúl, Derecho Penal - Parte General 
(trad. Alejandro Alagia e Alejandro Slokar). 2ª edição. Buenos Aires: Editora Ediar Sociedade Anônima, 2002, p. 
139-140). 
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Lecey defende que a culpabilidade em relação à pessoa física deve permanecer fiel aos 
dogmas tradicionais do Direito Penal, porém sustenta a necessidade de traçarmos um conceito 
de culpabilidade específico para as pessoas jurídicas, de modo a que seja sempre possível 
efetuar um juízo externo de reprovabilidade em relação à empresa que, à luz do caso concreto, 
poderia e deveria ter agido de outra forma216. 

Evânio Moura sustenta que o apego exacerbado dos juristas pelas categorias 
ontológicas, avaloradas e dogmaticamente estabelecidas no sistema juspenalista pátrio, através 
do finalismo, vinculadas a delinquência do indivíduo, acabou por dificultar o florescimento de 
uma teoria da responsabilidade dos entes morais. Daí, advoga o autor ser imprescindível a 
superação destas concepções tradicionalíssimas, sobretudo daquela referente à culpabilidade, 
de modo a reconhecer “a existência de uma culpabilidade empresarial, fazendo-se a distinção 
entre o dolo e a imprudência empresarial, do dolo e da conduta culposa das pessoas físicas que 
integram referida pessoa moral”217. 

À luz das considerações que a doutrina juspenalista trouxe para o enigma da 
responsabilização penal de pessoas jurídicas por danos ambientais, verificou-se que os 
Tribunais Superiores dispuseram de um conjunto de teses jurídicas mais sofisticadas e 
aprimoradas para, então, reconhecer definitivamente a capacidade penal autônoma dos entes 
coletivos e sepultar de vez os rigores da teoria da dupla imputação. Passemos, pois, à análise 
desta ruptura de paradigmas dentro da jurisprudência brasileira. 
2.3. A ruptura da hegemonia da teoria da dupla imputação na jurisprudência dos 
Tribunais Superiores 

Em bom tempo, verificou-se uma virada na jurisprudência pátria, inicialmente no STF, 
por ocasião do julgamento do RE 548.181/PR, em 6 de agosto de 2013218, quando a Suprema 
                                                           
216ELÁDIO, Lecey. A proteção do meio ambiente e a responsabilidade penal da pessoa jurídica. In: FREITAS, 
Vladimir Passos de (Org.). Direito ambiental em evolução. 1ª edição. Curitiba: Editora Juruá, 1998, p. 47. 
217 MOURA, Evânio. Culpabilidade, Pessoa Jurídica Criminosa e Delitos Empresariais. Revista dos Tribunais, São 
Paulo, v. 987, Ano 107, p. 217-240, 2018, p. 225. 
218EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. CRIME AMBIENTAL. 
RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA. CONDICIONAMENTO DA AÇÃO PENAL À 
IDENTIFICAÇÃO E À PERSECUÇÃO CONCOMITANTE DA PESSOA FÍSICA QUE NÃO ENCONTRA 
AMPARO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. O art. 225, § 3º, da Constituição Federal não 
condiciona a responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes ambientais à simultânea persecução 
penal da pessoa física em tese responsável no âmbito da empresa. A norma constitucional não impõe a necessária dupla imputação. 2. As organizações corporativas complexas da atualidade se caracterizam pela 
descentralização e distribuição de atribuições e responsabilidades, sendo inerentes, a esta realidade, as dificuldades 
para imputar o fato ilícito a uma pessoa concreta. 3. Condicionar a aplicação do art. 225, §3º, da Carta Política 
a uma concreta imputação também a pessoa física implica indevida restrição da norma constitucional, 
expressa a intenção do constituinte originário não apenas de ampliar o alcance das sanções penais, mas 
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Corte, enfim, permitiu o processamento penal de um ente coletivo de maneira autônoma, 
dispensando, assim, a antiga exigência da dupla imputação para fins de responsabilização penal 
de entes coletivos por delitos ambientais.  

A matéria discutida pelo STF dizia respeito à possibilidade de reconhecimento do 
sentido literal do § 3º, do art. 225 da CF/88, de modo a permitir a responsabilização penal 
autônoma da empresa Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás) pelo delito previsto no art. 54 da Lei 
nº 9.605/98219, em decorrência de suposto vazamento de óleo cru em dois importantes rios e 
áreas ribeirinhas, causando a morte de vários espécimes da fauna e da flora, conforme constou 
do seguinte trecho da peça acusatória apresentada pelo Ministério Público Federal na Ação 
Penal nº 2000.70.00.019440-4/PR:  

No dia 16 de julho de 2000, a denunciada PETROBRAS – Petróleo Brasileiro S/A, 
explorando empreendimento de refino de petróleo em unidade situada no Município 
de Araucária – Estado do Paraná, denominada Refinaria Presidente Getúlio Vargas – 
REPAR, juntamente com os denunciados Henri Philippe Reichstul, Presidente da 
empresa, e Luiz Eduardo Valente Moreira, Superintendente da refinaria, acabaram por 
poluir os Rios Barigüi e Iguaçu e suas áreas ribeirinhas, por meio do vazamento de 
aproximadamente quatro milhões de litros de óleo cru, provocando a mortandade de 
animais terrestres e da fauna ictiológica, além da destruição significativa da flora, 
porque embora tenham colocado em risco o meio ambiente pela exploração e 
gerenciamento de atividade altamente perigosa, deixaram em contrapartida de adotar 
medidas administrativas e de impor o manejo de tecnologias apropriadas – dentre as 

                                                           
também de evitar a impunidade pelos crimes ambientais frente às imensas dificuldades de individualização dos responsáveis internamente às corporações, além de reforçar a tutela do bem jurídico ambiental. 4. A 
identificação dos setores e agentes internos da empresa determinantes da produção do fato ilícito tem relevância e 
deve ser buscada no caso concreto como forma de esclarecer se esses indivíduos ou órgãos atuaram ou deliberaram 
no exercício regular de suas atribuições internas à sociedade, e ainda para verificar se a atuação se deu no interesse 
ou em benefício da entidade coletiva. Tal esclarecimento, relevante para fins de imputar determinado delito 
à pessoa jurídica, não se confunde, todavia, com subordinar a responsabilização da pessoa jurídica à 
responsabilização conjunta e cumulativa das pessoas físicas envolvidas. Em não raras oportunidades, as 
responsabilidades internas pelo fato estarão diluídas ou parcializadas de tal modo que não permitirão a imputação de responsabilidade penal individual. 5. Recurso Extraordinário parcialmente conhecido e, na parte 
conhecida, provido. (STF - RE 548.181/PR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 06/08/2013 
e publicado no DJe de 30/10/2014) (grifo nosso). 
219 Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde 
humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora: 
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 
§ 1º Se o crime é culposo: 
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 
§ 2º Se o crime: 
I - tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana; 
II - causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, 
ou que cause danos diretos à saúde da população; 
III - causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma 
comunidade; 
IV - dificultar ou impedir o uso público das praias; 
V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em 
desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos: 
Pena - reclusão, de um a cinco anos (BRASIL, 1998). 



87  

disponíveis – para prevenir ou minimizar os efeitos catastróficos que uma mera falha 
técnica ou humana poderia provocar em atividades desta natureza220. 

Na 1ª instância (Justiça Federal), a denúncia supramencionada contemplava três réus no 
polo passivo do pleito acusatório: (1) Petróleo Brasileiro S/A; (2) Henri Philippe Reichstul, ex-
Presidente da empresa; e (3) Luiz Eduardo Valente Moreira, Superintendente da Refinaria 
Presidente Getúlio Vargas (unidade de refino de petróleo da Petrobrás, situada no Município de 
Araucária – Estado do Paraná)221. Posteriormente, em recurso ao STJ, houve a absolvição da 
Petrobrás, pois, em relação aos outros dois réus (Henri e Luiz Eduardo, portanto, pessoas 
físicas) não fora possível obter um decisum condenatório, esvaziando-se, assim, imputação 
formulada pelo Ministério Público contra a Petrobrás222. Deste modo, a Petrobrás, que era, 
efetivamente, a autora de um dos maiores desastres ambientais da história do Brasil, restaria 
impune, ao menos na esfera criminal, apenas e tão somente porque não fora possível levar 
adiante a imputação criminal contra as pessoas físicas que a integravam.  

Por esta razão, o Ministério Público recorreu da decisão prolatada pelo STJ, ao STF, de 
modo a assegurar o prosseguimento da ação penal contra a própria Petrobrás. Sobreveio a 
decisão dos Ministros da 1ª Turma do STF, na qual, por maioria de votos, a Turma deu 
provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto da Ministra Relatora, em relação à 
questão do reconhecimento do sentido literal do § 3º, do art. 225, da CF/88. Desse modo, 
reconheceu-se a viabilidade de prosseguimento do processo penal apenas e tão somente contra 
a Petrobrás. 

Profundamente influenciada pela doutrina contemporânea da Teoria da Realidade e 
pelos paradigmas jusambientalistas da Constituição Federal de 1988, a Ministra Rosa Weber, 
Relatora do Recurso Extraordinário, fundamentou seu voto afirmando que a limitação da 

                                                           
220 Ação Penal nº 2000.70.00.019440-4, Data de Autuação: 16/08/2000, Órgão Julgador: Juíza Substituta Gabriela 
Hardt da 13ª Vara Federal de Curitiba, fl. 43/44. 
221 Dados obtidos eletronicamente no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Disponível em 
https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtValor=2000700
00194404&selOrigem=PR&chkMostrarBaixados=&todaspartes=S&selForma=NU&todasfases=&hdnRefId=&t
xtPalavraGerada=&txtChave=&numPagina=0 Acesso em: 18 de mai de 2019, 20:00. 
222 RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME 
AMBIENTAL. RESPONSABILIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. TRANCAMENTO DA 
AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. OCORRÊNCIA. 1. Admitida a responsabilização penal da pessoa 
jurídica, por força de sua previsão constitucional, requisita a actio poenalis, para a sua possibilidade, a 
imputação simultânea da pessoa moral e da pessoa física que, mediata ou imediatamente, no exercício de 
sua qualidade ou atribuição conferida pela estatuto social, pratique o fato-crime, atendendo-se, assim, ao 
princípio do nullum crimen sine actio humana. 2. Excluída a imputação aos dirigentes responsáveis pelas condutas incriminadas, o trancamento da ação penal, relativamente à pessoa jurídica, é de rigor. 3. Recurso 
provido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício (STJ – Recurso em Mandado de Segurança nº 16.696/PR, 
Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 09/02/2006, publicado no DJ de 13/03/2006).  



88  

responsabilização penal apenas à circunscrição da pessoa física seria insuficiente para a 
prevenção geral de delitos ambientais, razão pela qual o controle das condutas poluidoras dos 
entes morais pela via penal se mostrava adequada e indispensável223. 

Nesse diapasão, sustentou a Min. Relatora que inviabilizar a imputação penal autônoma 
do ente coletivo representaria uma conivência do Poder Público para com a impunidade 
delituosa, uma vez que “a clivagem inerente ao funcionamento dos modernos conglomerados 
empresariais, em muitos casos, quase que impede a atribuição do fato delituoso a uma pessoa 
física determinada”. Ademais, a Min. Relatora rejeitou os argumentos convencionais, da 
doutrina e de julgados anteriores, de que a ausência de especificação, por parte do legislador 
ordinário, dos critérios e diretrizes para a responsabilização penal da pessoa jurídica acarretaria 
a absoluta inconformidade da imputação do ente moral à luz dos paradigmas tradicionais da 
imputação criminal das pessoas físicas. Sustentou a Ministra que, quanto ao ponto, seria 
atribuição da doutrina e da jurisprudência conferir aplicabilidade à norma constitucional, e, 
então formular, elas mesmas, os critérios respectivos, para fins de imputação das pessoas 
jurídicas224. 

Ainda, no que é pertinente ao 548.181/PR, cabe referendar o posicionamento do Min. 
Roberto Barroso, o qual, acompanhando o voto da Ministra Relatora, teceu considerações 
bastante pertinentes sobre o assunto.  Segundo o Ministro, apesar de o dispositivo constitucional 
do art. 225, § 3º, não estabelecer, de maneira específica, a possibilidade de subjetivar a 
culpabilidade no contexto da responsabilidade autônoma e exclusiva do ente moral, é certo que 
o art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988 se presta a conferir a responsabilidade objetiva 
do ente coletivo de direito público ou privado quando atuam na condição de prestadores de 
serviço público, não havendo discriminação entre responsabilidade objetiva ou subjetiva. Esta 
linha de raciocínio, de acordo com o Ministro, está “(...) um pouco a caracterizar que onde a 
Constituição não distingue é porque está admitindo qualquer tipo de responsabilização”225. 

Apesar da resistência de alguns tribunais de segunda instância em seguir o entendimento 
do Supremo Tribunal Federal, já é possível colher alguns julgados, dos Tribunais Regionais 
                                                           
223 VIEGAS, Cláudia Maria de Almeida Rabelo; PAOLIELLO, Larissa. A Responsabilização Penal Ambiental da 
Pessoa Jurídica. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 106, n. 977, p. 301-317, 2017, p. 313-314. 
224 LIMA, Lucas Azevedo de. Uma Análise Crítica Acerca da Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica de Direito 
Público por Crime Ambiental: Instrumento de Consolidação de Um Novo Paradigma do Direito Penal em Face da 
Tutela Ambiental. Revista Internacional de Direito Ambiental, v. 4, n. 10, p. 159-198, 2015, jan./abr., p. 170-171. 
225SOARES, Ana Cecília Froehlich; Rieger, Renata Jardim da Cunha. Breves Considerações sobre a 
Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica e sobre a Superação do Critério da Dupla Imputação na Jurisprudência. 
Revista Síntese de Direito Penal e Processual Penal. v.18, n. 103, p. 9-13, 2017, abr./maio, p. 11-12. 
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Federais, nos quais houve o abandono da teoria da dupla imputação226, tendência que, ao que 
parece, atingirá futuramente a jurisprudência pátria como um todo. 

No Superior Tribunal de Justiça, igualmente, observou-se uma mudança no paradigma 
da exigibilidade da dupla imputação, tendo a Corte Superior acatado, de maneira praticamente 
homogênea, a fundamentação consolidada no RE 548.181/PR, demonstrando a grande 
influência que o julgado paradigma exerceu nos rumos da responsabilização penal de entes 
coletivos por danos ambientais, conforme se depreende de uma série de precedentes recentes227.  

Nestes precedentes, colhe-se acórdão da Quinta Turma STJ à respeito do Recurso em 
Mandado de Segurança nº 39.173228, do Estado da Bahia, no qual a parte recorrente, Petrobrás, 
                                                           
226 PENAL. ART. 2º, CAPUT E § 1º, DA LEI Nº 8.176/91. USURPAÇÃO. ART. 55, CAPUT, DA LEI Nº 
9.605/98. CRIME AMBIENTAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE 
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.AUTORIA. SÓCIO-
ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. PESSOA JURÍDICA. 
RESPONSABLIZAÇÃO. 1. Não é inepta a peça inicial que atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo 
Penal, contendo a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a 
classificação do crime, oportunizando ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. 2. A prova pericial, 
no processo criminal, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, revela-se desnecessária em crimes 
que podem ser comprovados por vasta documentação comprobatória, como laudos emitidos pelos órgãos de 
fiscalização responsáveis. Não ocorrência de cerceamento de defesa. 3. Comete crime de usurpação o agente que, 
de forma livre e consciente, explora matéria-prima pertencente à União sem autorização do órgão competente. 4. 
Comete o crime ambiental tipificado no art. 55 da Lei nº 9.605/98 quem executa pesquisa, lavra ou extração de 
recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida. 
5. O sujeito ativo dos delitos cometidos no âmbito de uma pessoa jurídica é, em regra, o seu administrador: a 
pessoa que detém o poder de gerência, o comando, o domínio sobre a prática ou não da conduta delituosa. Figurar 
formalmente no estatuto/contrato social ou outro documento como administrador ou gerente constitui indício de 
que o indivíduo exerce essa função. É preciso, porém, que essa condição se confirme no curso da ação penal por 
algum elemento de prova. 6. Os elementos probatórios constantes dos autos não permitem realizar um juízo seguro 
quanto à autoria dos fatos delitivos, razão pela qual se impõe a absolvição do acusado. 7. "O art. 225, § 3º, da 
Constituição Federal não condiciona a responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes ambientais à 
simultânea persecução penal da pessoa física em tese responsável no âmbito da empresa. A norma 
constitucional não impõe a necessária dupla imputação" (STF, RE 548181, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 06/08/2013). 8. Apelação criminal parcialmente provida. Absolvição dos acusados ELTON RÉGIS CORDERO 
SPODE e MARCELO CORDERO SPODE.” (TRF-4-ACR:5.00008.29120114047119 RS 5000082-
91.2011.404.7119, Relator: JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Data de Julgamento: 11/03/2015, OITAVA 
TURMA) (grifos nossos). 
227 STJ - Recurso em Mandado de Segurança nº 39.173/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 
publicado em 13/08/2015, disponibilizado no DJe de 12/05/2015; STJ - Habeas Corpus nº 248.073/MT, Rel. 
Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, publicado em 10/04/2014, disponibilizado no DJe de 09/04/2014; STJ - 
Agravo Regimental no Recurso em Mandado de Segurança nº 48851/BA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 
publicado e disponibilizado no DJe em 26/02/2018; STJ - Recurso em Mandado de Segurança 56.073/ES, Rel. 
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, publicado e disponibilizado no DJe em 03/10/2018; STJ - Recurso Ordinário 
em Habeas Corpus nº 88.264/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, publicado em 21/02/2018, 
disponibilizado no DJe de 21/02/2018, dentre outros. 
228 PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA POR CRIME AMBIENTAL: DESNECESSIDADE 
DE DUPLA IMPUTAÇÃO CONCOMITANTE À PESSOA FÍSICA E À PESSOA JURÍDICA. 1. Conforme 
orientação da 1ª Turma do STF, “O art. 225, § 3º, da Constituição Federal não condiciona a 
responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes ambientais à simultânea persecução penal da pessoa 
física em tese responsável no âmbito da empresa. A norma constitucional não impõe a necessária dupla imputação. (RE 548181, Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 6/8/2013, acórdão eletrônico 
DJe-213, divulg. 29/10/2014, public. 30/10/2014). 2. Tem-se, assim, que é possível a responsabilização penal 
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pleiteava pelo trancamento de ação penal movida contra si, alegando ilegalidade da decisão 
recorrida. Na origem, a denúncia movida contra a sociedade de economia mista contemplava 
outro co-imputado pelo delito, pessoa física, que, entretanto, fora eventualmente absolvido 
sumariamente das acusações formuladas, restando, assim, apenas e tão somente a Petrobrás no 
polo passivo da ação penal. Amparada na Teoria da Dupla Imputação, a Petrobrás alegava nas 
razões recursais a ilegalidade da decisão do Juízo de 1ª instância que havia determinado o 
prosseguimento da ação penal contra a empresa, a despeito do insucesso da imputação 
formulada contra um integrante desta, com poder de direção, chefia ou mando. 

Sobreveio, então, a decisão da Quinta Turma do STJ, na qual, por unanimidade e nos 
termos do voto do Ministro Relator (Min. Reynaldo Soares da Fonseca), negou-se provimento 
ao recurso. Na fundamentação do decisum, os Ministros julgadores alinharam-se com o 
posicionamento adotado pelo STF no julgamento do RE 548.181/PR, conforme depreende-se 
dos seguintes trechos do voto do Min. Relator: 

É bem verdade que, num primeiro momento, a jurisprudência desta Corte adotou a 
teoria da dupla imputação necessária em crimes contra o meio ambiente, ao 
fundamento de que a responsabilização penal da pessoa jurídica não poderia 
prescindir da imputação concomitante da pessoa física que agia em nome da pessoa 
jurídica (ou em seu benefício). Isso porque somente à pessoa física poderia ser 
atribuído o elemento volitivo do tipo penal (culpa ou dolo). (...) Isso não obstante, em 
momento posterior, sobreveio manifestação da 1ª Turma do Supremo Tribunal sobre 
o tema, refutando a tese da dupla imputação e admitindo a possibilidade de 
responsabilização penal da pessoa jurídica por delitos ambientais independentemente 
da responsabilização de pessoa física pelo mesmo crime (...) Diante da interpretação 
da Corte Suprema, a jurisprudência desta Corte modificou sua orientação prévia para 
alinhar-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. 

Conforme depreende-se dos precedentes supra mencionados a eficácia normativa das 
legislações penais ambientais depende, em larga medida, do reconhecimento da capacidade 
penal plena do ente coletivo, conforme atesta João Ricardo Ferreira dos Santos, na seguinte 
lição: 

(...) a responsabilidade penal em sede ambiental não se encontra mais limitada aos 
representantes da pessoa jurídica, mas, também às próprias pessoas jurídicas, como 
estrutura organizacional (...) cumpre-nos levar adiante, custe o que custar, esse novo 
perfil de organização da pessoa jurídica, construída a partir de um direito penal 

                                                           
da pessoa jurídica por delitos ambientais independentemente da responsabilização concomitante da pessoa física que agia em seu nome. Precedentes desta Corte. 3. A personalidade fictícia atribuída à pessoa jurídica 
não pode servir de artifício para a prática de condutas espúrias por parte das pessoas naturais responsáveis pela sua condução. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento (STJ – Recurso em Mandado de Segurança nº 
39.173/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, publicado em 13/08/2015, disponibilizado no 
DJe de 12/08/2015) (grifos nossos). 
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moderno, constitucional, com vistas a uma melhor defesa e preservação do nosso meio 
ambiente229. 

O reconhecimento desta capacidade penal independe da capacidade penal do indivíduo 
(representante, dirigente ou órgão colegiado) que atua no interesse e benefício do ente coletivo, 
e, portanto, autoriza a subsunção perfeita do fato delituoso praticado pela pessoa jurídica à 
norma penal. Desse modo, a mudança promovida na jurisprudência brasileira configura 
relevante medida de reforço à eficácia jurídico-constitucional do capítulo da Constituição 
Federal de 1988 referente ao meio ambiente, pois atesta a urgência na proteção ambiental, a 
qual reclama, no momento atual, a reprovabilidade dos entes poluidores (pessoas físicas ou 
jurídicas) pela via extrema da sanção penal. 
2.4. Da eficácia jurídico-constitucional da responsabilização plena de entes coletivos na 
esfera criminal. 

A responsabilização plena de pessoas jurídicas, tanto na esfera criminal quanto na civil, 
é, atualmente, imprescindível para assegurar a eficácia-jurídica das disposições constitucionais 
protetivas do meio ambiente. A Constituição Federal de 1988 é considerada uma das Cartas 
Constitucionais mais completas a respeito da questão ambiental, pois estabelece um capítulo 
inteiro para tratar da matéria, e o faz instituindo um conjunto extenso de princípios, regras e 
garantias protetivas do meio ambiente, vinculando os atos do Poder Público e de toda a 
coletividade à conservação do bem ambiental230. O novo design de sistema jusambientalista 
inaugurado pela CF/88 acolhe a premissa de que o meio ambiente deve ser resguardado, dentre 
outros, pela observância de princípios precaucionais e preventivos, de sorte que, ao Poder 
Público, é conferida a prerrogativa e o dever de atingir a esfera jurídica dos usuários de recursos 
naturais (quer tratem-se de pessoas físicas, quer tratem-se de pessoas jurídicas) antes mesmo da 
ocorrência material do dano ambiental. Por este motivo, surgem hipóteses mais incisivas de 
responsabilização de entes coletivos, como a responsabilidade civil objetiva das empresas 
poluidoras, a suspensão e interdição de estabelecimentos que não tenham respeitado normas 
sanitárias, a imposição de sanções penais diretamente a empresas poluidoras, etc. À luz destas 
considerações, conclui-se que um sistema jurídico que estabelece sanções civis, administrativas 
e penais à entes coletivos poluidores exerce maior pressão sobre as pessoas jurídicas, 

                                                           
229 SANTOS, João Ricardo Ferreira dos. Anotações sobre Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica no Direito 
Ambiental Brasileiro. Revista Jurídica, 2005, v.53, n. 335, set., p. 95-101. 
230 GUERRA, Sidney; Guerra, Sérgio. Curso de Direito Ambiental. 2ª edição. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 
48. 
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potencialmente as maiores degradadoras do meio ambiente, de modo a que sua atividade 
produtiva seja conduzida com maior grau de prevenção ambiental. 

Deste modo, urge apontar o necessário reconhecimento da eficácia plena das 
disposições constitucionais referentes à responsabilização penal de pessoas jurídicas por danos 
ambientais, vez que o paradigma jusambientalista estabelecido pela ordem constitucional 
vigente exige do hermeneuta constitucional a necessidade de tomar em consideração o sentido 
literal do § 3º, do art. 225/CF como a vontade do constituinte originário, a qual vai ao encontro 
do complexo sistema de regras, princípios e mandamentos protetivos do meio ambiente 
inaugurados pela chamada Constituição Ecológica231, conforme se verá na sequência com a 
análise da possibilidade de eficácia jurídica plena da literalidade do §3º, do art. 225, da CF/88 
(2.4.1); e da eficácia jurídico-constitucional da responsabilização penal plena de entes coletivos 
à luz dos princípios constitucionais do Direito Ambiental (2.4.2). 
2.4.1. Da possibilidade de eficácia jurídica plena da literalidade do §3º, do art. 225, da 
CF/88 

A literalidade do §3º, do art. 225, da CF/88 (“As condutas e atividades consideradas 
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais 
e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”), deixa 
indene de dúvida que a vontade do constituinte originário fora de autorizar a imposição de 
sanções penais aos infratores, “pessoas físicas ou jurídicas”. Ainda que desconsiderássemos 
todo as demais regras e princípios constitucionais a respeito da proteção do meio ambiente, a 
literalidade de referida disposição constitucional ainda manteria sua eficácia jurídica plena, vez 
que, se fosse a vontade do constituinte originário restringir o escopo de incidência da sanção 
penal por crimes ambientais apenas às pessoas físicas, este o teria feito de maneira explícita, 
recorrendo a outros conectivos, como “ou” (exemplo: “sujeitarão os infratores, pessoas físicas 
ou jurídicas, a sanções penais ou administrativas”), no lugar de “e”. Além disso, restaria de 
todo inútil que o constituinte originário expressamente consignasse, apenas e tão-somente, a 
possibilidade de imposição da sanção penal à pessoa física e da sanção administrativa à pessoa 
jurídica, posto que é da própria natureza da norma penal e da norma administrativa a 
possibilidade de recair sobre pessoas física e jurídicas, respectivamente, não sendo necessário 
que o Texto Constitucional aponte tal viabilidade. Este é o entendimento manifestado pela 

                                                           
231 FREITAS, Gilberto Passos de. A Constituição Brasileira de 1988: A Constituição Ecológica. Revista do 
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Ministra Rosa Weber, Relatora do RE 548.181/PR, que, a este respeito trouxe o seguinte 
posicionamento: 

Entendo que a interpretação da norma constitucional não pode ser outra, tanto pela 
clareza do “mandado expresso de criminalização” (Prado, Luiz Regis. Crimes contra 
o ambiente, 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 27), com a utilização do 
conectivo “e” entre as palavras penais e administrativas, como pelo fato de que a 
interpretação diversa, no sentido de que o constituinte não pretendeu penalizar os 
entes coletivos por crimes ambientais, seria o mesmo que reconhecer a quase 
inutilidade absoluta do preceito constitucional. Qual sua finalidade e razão de ser se 
apenas estivesse a afirmar a responsabilização de pessoas físicas e o sancionamento 
administrativo das pessoas jurídicas, o que já é inerente aos conceitos de direito penal 
e direito administrativo? 

Neste diapasão, deve-se considerar que o dispositivo do §3º, do art. 225, da CF/88 chega 
ao ponto de equiparar pessoas jurídicas às físicas no que tange à incidência da sanção penal, de 
modo que os entes coletivos poluidores não se escondam por detrás do manto da “ficção legal” 
quando estiverem diante da necessária responsabilização pela prática de delitos ambientais232. 
Daí porque, igualmente, não prosperam os argumentos de parcela da doutrina que apontou a 
existência de uma inconstitucionalidade no art. 3º, caput, da Lei 9.605/98 por exceder a 
literalidade do §3º, do art. 225 da CF/88233. 

Vê-se que a admissão de uma limitação penal, não prevista na Constituição Federal, 
configura, no mínimo, a adoção de uma hermenêutica constitucional dissociada da vontade 
expressa do poder constituinte que, ao promulgar o texto constitucional, optou por não 
estabelecer cláusulas limitadoras da responsabilização penal de pessoas jurídicas234. Tal 
omissão não fora resultante de mero descaso ou descuido linguístico do constituinte, como 
defendeu parcela da doutrina235, mas sim de uma efetiva escolha político constitucional 
orientada para a melhor prevenção da degradação ambiental, conforme, inclusive, atestou o 
próprio relator do capítulo sobre o meio ambiente da Constituição Federal, o Dep. Federal Fábio 

                                                           
232 SMANIO, Gianpaolo Poggio. A Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica. Revista Bonijuris, 2005, v. 17, n. 
505, dez, p. 14-18. 
233 Foi o caso de Luiz Régis Prado, que, alegando inconstitucionalidade da Lei 9.605/98 afirmou que “O legislador 
de 1988 é pródigo em se utilizar de conceitos amplos e indeterminados – muitas vezes eivados de impropriedades 
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ambiente, 2ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 32). 
234 COSTA, Rafael de Oliveira. Responsabilidade Penal Ambiental da Pessoa Jurídica, Teoria da Dupla Imputação 
e Hermenêutica Constitucional: Uma Análise Crítica do RE 548.181/PR. Revista de Direito Ambiental. Vol. 79. 
ano 20. jul./set., 2015, p. 231-246. 
235 PRADO, Luís Régis. Crimes contra o ambiente. 2ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 
32. 
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Feldman, segundo o qual: “O resultado dos trabalhos foi inequivocamente favorável à 
responsabilização das empresas”236. 

Ademais, cabe consignar que o fundamento de toda interpretação normativa encontra 
sua razão de ser na compatibilidade para com a Constituição vigente, posto que esta configura 
o núcleo de compreensão, interpretação e aplicação de todo e qualquer diploma normativo a ela 
posterior. Desse modo, toda aplicação legítima de uma norma acarreta a aplicação indireta da 
Constituição237. Nesse sentido, Rafael de Oliveira Costa referenda o seguinte: 

Portanto, se toda a concretização da norma é sempre uma concretização da 
Constituição, conclui-se que a hermenêutica jurídica clássica só vem a lume após o 
exercício da hermenêutica constitucional, pois toda intepretação, ainda que 
indiretamente, é sempre uma interpretação da Constituição238. 

A interpretação constitucional, por sua vez, perfaz-se na medida em que o intérprete 
parte de uma pré-compreensão geral, com a qual busca assimilar as peculiaridades do caso 
concreto. Esta pré-compreensão encontra sua gênese na existência histórica do próprio 
hermeneuta e do caso a ser solucionado, contemplado, portanto, os valores, interesses e 
princípios fundamentais definidores do momento histórico em que a interpretação 
constitucional é feita. Em outras palavras, a interpretação de uma disposição constitucional 
desacompanhada de seu significado histórico acaba por subjazer uma compreensão do Direito 
que tende para o anacronismo, resultando assim em uma fuga do sentido real (e histórico) da 
norma constitucional239.  

Lado outro, conquanto a hermenêutica constitucional deva tomar em alta consideração 
o contexto histórico respectivo, é certo que as alterações dos valores, interesses e princípios 
identificadores de um determinado período histórico, devem acarretar a mudança nos 
horizontes interpretativos da Constituição, ainda que a literalidade da norma constitucional 
permaneça incólume240, razão pela qual “o intérprete da Constituição deve levar em 
consideração que as condições históricas se transformam, sendo indispensável prestigiar sua 
força normativa, de forma a garantir a eficácia e permanência de suas normas241”. Eis que, a 
                                                           
236 SCHECAIRA, Sérgio Salomão. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, p. 
133. 
237 COSTA, Rafael de Oliveira. Responsabilidade Penal Ambiental da Pessoa Jurídica, Teoria da Dupla Imputação 
e Hermenêutica Constitucional: Uma Análise Crítica do RE 548.181/PR. Revista de Direito Ambiental. Vol. 79. 
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238 Id, 2015, p. 231-246. 
239 COSTA, Rafael de Oliveira. Responsabilidade Penal Ambiental da Pessoa Jurídica, Teoria da Dupla Imputação 
e Hermenêutica Constitucional: Uma Análise Crítica do RE 548.181/PR. Revista de Direito Ambiental. Vol. 79. 
ano 20. jul./set., 2015, p. 231-246. 
240 Id, 2015, p. 231-246. 
241 Id, 2015, p. 231-246. 
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tarefa do intérprete se apresenta como a de um conciliador entre “dever ser normativo e o ser 
da realidade social”242, com o que se obtém o maior grau de efetividade da Constituição243. 

Ora, por tudo quanto exposto ao longo deste trabalho, é indiscutível que as mudanças 
jusambientalistas sofridas pelo ordenamento jurídico brasileiro atestam a emergência do bem 
jurídico ambiental ao status de valor da máxima relevância jurídica, razão pela qual sua defesa 
na via extrema da pena não apenas é consequência inevitável à luz da literalidade do §3º, do 
art. 225, da CF/88, como também à luz do momento histórico vivenciado pelo constituinte 
quando deparou-se, dentre outros aspectos, com o grau extremo de degradação de respectivo 
bem ocasionado no seio da cadeia produtiva, industrial, capitalista de pessoas jurídicas. Neste 
diapasão, furtar estes entes da incidência plena da sanção penal mostrar-se-ia um contrassenso 
histórico insustentável, a partir do qual seria impossível garantir o maior grau possível de 
efetividade da Constituição Federal de 1988. 

Além disso, cabe apontar que o reconhecimento da capacidade penal autônoma dos 
entes coletivos é a melhor solução interpretativa do ponto de vista de uma visão constitucional 
global, harmônica e sistêmica, na qual se busca analisar o dispositivo (§3, art. 225, da CF/88) 
de maneira integrada às demais disposições constitucionais. Isto é relevante na medida em que, 
é também mister do intérprete constitucional, quando da solução do caso concreto levado ao 
império da norma constitucional, analisar o melhor sentido a ser atribuído à norma 
constitucional, à luz da unidade harmônica e sistêmica que caracteriza o texto constitucional. 
Em outras palavras, jamais pode o hermeneuta tomar a parte pelo todo, ou a fração pela unidade, 
posto que as disposições constitucionais não configuram porções isoladas e desconexas da 
Constituição244. 

Considerando que no capítulo anterior procedemos a uma análise da responsabilização 
penal plena de entes coletivos à luz de importantes princípios constitucionais do Direito Penal, 
é de bom alvitre que, ao tratar da a eficácia-jurídico constitucional proveniente da adoção da 
responsabilização penal plena de entes coletivos poluidores, sejam apresentadas considerações 
sobre a relação desta temática com os ditames dos princípios constitucionais do Direito 
Ambiental.  

                                                           
242 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática 
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Esta relação é crucial para compreendermos a importância do reconhecimento da 
capacidade penal de pessoas jurídicas poluidoras, pois referidos princípios compõem um rol 
fundamental de normatização das relações do Poder Público e da coletividade com o meio 
ambiente, impondo um conjunto global, harmônico e sistêmico de diretrizes e vedações a serem 
observadas na proteção e preservação ambiental que não podem ser simplesmente ignoradas ou 
relativizadas na tomada de decisões hermenêuticas tão intimamente conectadas com a questão 
ambiental, conforme se verá na sequência. 
2.4.2. Eficácia jurídico-constitucional da responsabilização penal plena de entes coletivos 
à luz dos princípios constitucionais do Direito Ambiental. 

Os princípios constitucionais do Direito Ambiental configuram um importante 
instrumento de proteção e preservação do bem jurídico ambiental, tendo sido introduzidos na 
ordem constitucional vigente de modo a reger as relações do Poder Público e da coletividade 
com o meio ambiente. Conforme será devidamente demonstrado na sequência, o sentido 
recorrentemente empregado para designar cada um destes princípios (princípio do 
desenvolvimento sustentável, princípio do usuário-poluidor e do poluidor-pagador, princípio 
da prevenção e princípio da reparação-integral), que sempre encontram-se relacionados à 
prevenção, à reparação integral do dano ambiental e ao desenvolvimento econômico 
parcimonioso, incentivam a adoção da responsabilização penal plena de entes coletivos 
poluidores, como forma de conferir-lhes eficácia jurídica plena.   

Neste diapasão, como já afirmado anteriormente, a Constituição Federal de 1988 ficou 
conhecida como a Constituição Ecológica em função da inovação em instituir um capítulo 
próprio para tratar apenas da questão ambiental, tendo sido a primeira a tomar o bem jurídico 
ambiental como fundamento da sadia qualidade de vida das presentes e futuras gerações. Pela 
CF/88 consolidaram-se inúmeros princípios fundamentais a serem observados pelo Poder 
Público e pela coletividade quando do uso dos recursos naturais, pautados pela proteção e 
preservação do meio ambiente. 

Assim, a fim de evitar interpretações meramente literais, inadequadas e simplórias do 
sentido concreto do §3º, do art. 225, no que tange à responsabilização autônoma de entes 
coletivos por delitos ambientais, é fundamental analisar a pertinência deste grau de 
responsabilização com os princípios fundamentais jusambientalistas245, porquanto, tal como 
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Tribunais, São Paulo: 2009, p. 174. 
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afirmado anteriormente, o sentido concreto da norma constitucional deve ser obtido, também, 
pelo reconhecimento da unidade harmônica que caracteriza o texto constitucional, que, neste 
caso, contempla os princípios fundamentais do Direito Ambiental na ótica da Constituição 
Ecológica de 1988.. Assim, na sequência será analisada a pertinência da responsabilidade 
autônoma do ente coletivo à luz do princípio do desenvolvimento sustentável (2.4.2.1); do 
princípio do usuário-pagador e poluidor–pagador (2.4.2.2); do princípio da prevenção (2.4.2.3); 
e do princípio da reparação integral (2.4.2.1). 
2.4.2.1. Responsabilização autônoma de entes coletivos e princípio do desenvolvimento 
sustentável. 

Na medida em que a Constituição Federal de 1988 impõe, pelo princípio do 
desenvolvimento sustentável, que a licitude do progresso econômico somente se configura na 
medida em que é permitida a poupança, o racionamento e a parcimônia dos recursos naturais 
para as presentes e futuras gerações, verifica-se que a admissão da responsabilização autônoma 
de entes coletivos por delitos ambientais nada mais faz do que assegurar, pela via da prevenção 
geral de delitos, que as pessoas jurídicas adotem medidas mais sustentáveis de produção, 
comercialização e industrialização, exercendo, assim, importante papel para a promoção do 
desenvolvimento sustentável. 

A expressão desenvolvimento sustentável compreende a junção de dois termos 
aparentemente inconciliáveis entre si: (1) “desenvolvimento”, aqui compreendido como 
“prosperidade econômica”, cuja literalidade suscita a ideia da expansão das capacidades 
produtivas de uma sociedade no atingimento das demandas sociais; e (2) “sustentabilidade”, 
aqui compreendida como a poupança, o racionamento e a parcimônia no uso dos recursos 
naturais, de modo a preservá-los para as presentes e futuras gerações246. 

Por outro lado, tal antagonismo tem uma razão de ser, pois, conforme apontado por 
Paulo Affonso Leme Machado, “o conceito de sustentabilidade passa a qualificar ou 
caracterizar o desenvolvimento”, de modo a conceber uma “harmonização” entre os dois 
extremos: o da expansão econômica capitalista desenfreada e imprudente, e a paralização 
absoluta do crescimento econômico247. 
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Este equilíbrio é fundamental, e atende aos ditames do princípio jus-ambientalista do 
desenvolvimento sustentável. Sobre este ponto, Paulo Affonso Leme Machado leciona o 
seguinte: 

De longa data, os aspectos ambientais foram desatendidos nos processos de decisões, 
dando-se um peso muito maior aos aspectos econômicos. A harmonização dos 
interesses em jogo não pode ser feita ao preço da desvalorização do meio ambiente ou 
da desconsideração de fatores que possibilitam o equilíbrio ambiental248. O mandamento do desenvolvimento sustentável determina justamente a conservação do 

modo de produção indispensável à reprodução da vida humana e de suas atividades principais, 
permitindo, simultaneamente, a perpetuação dos recursos naturais atuais às gerações futuras, as 
quais também precisaram destes recursos para a reprodução de seu modo de vida249. Nesse 
sentido, Fiorillo traz a seguinte lição: 

Como se percebe, o princípio possui grande importância, porquanto numa sociedade 
desregrada, à deriva de parâmetros de livre concorrência e iniciativa, o caminho 
inexorável para o caos ambiental é uma certeza. Não há dúvida de que o 
desenvolvimento econômico também é um valor preciosos da sociedade. Todavia, a 
preservação ambiental e o desenvolvimento econômico coexistir, de modo que aquela 
não acarrete a anulação deste250. 

O princípio do desenvolvimento sustentável encontra previsão expressa em pelo duas 
disposições da Constituição Federal de 1988.  A primeira, está incluída no Título VII, o qual 
versa sobre a Ordem Econômica e Financeira da República Federativa do Brasil, e dispõe o 
seguinte: 

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: I - soberania nacional; 
II - propriedade privada; 
III - função social da propriedade; 
IV - livre concorrência; 
V - defesa do consumidor; 
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 
elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) (grifos nossos) (BRASIL, 1988). A segunda disposição constitucional sobre o desenvolvimento econômico sustentável é 

o próprio art. 225, caput, cujo teor assegura o meio ambiente ecologicamente equilibrado como 
essencial à qualidade de vida, “impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988).  
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Assim, o sentido que melhor perfaz a essência do princípio do desenvolvimento 
sustentável é aquele no qual as empresas poluidoras façam jus ao devido accountability pelas 
degradações ambientais deflagradas. Considerando que as sanções civilistas e administrativas 
não têm se mostrado suficientes para este desiderato, não há como recusar a pertinência do 
recurso à sanção penal, uma vez que o progresso econômico e capitalista não pode configurar 
valor absoluto, devendo ceder espaço à proteção do bem jurídico ambiental que, na própria 
dicção do caput do art. 225, da CF/88, é indispensável para a sadia qualidade de vida (BRASIL, 
1988). 

A adoção da responsabilização penal plena e autônoma de entes coletivos poluidores, 
nos termos consignados pelo §3º, do art. 225, da CF/88, e pelo caput do art. 3º da Lei 9.605/98, 
confere eficácia-jurídica plena às disposições constitucionais do inc. VI, do art. 170, da CF/88, 
porquanto impõem um tratamento diferenciado (e negativo) às pessoas jurídicas que, na 
condução do seu processo produtivo, vierem a ocasionar impactos ambientais insustentáveis. O 
tratamento diferenciado de que aqui se trata consiste justamente na intensificação da constrição 
dos entes poluidores através da sanção penal, com o que se espera que tanto o ente coletivo 
penalizado, quanto outros que atuem no mesmo ramo produtivo sejam compelidos a adotarem 
medidas de prevenção ambiental mais robustas, permitindo, portanto, um desenvolvimento 
econômico mais equilibrado com o meio ambiente. 

Considerando que o princípio do desenvolvimento sustentável, de que trata o caput do 
art. 170 da CF/88 determina que a ordem econômica vigente deve fundar-se na promoção de 
uma “existência digna”, infere-se que a intenção do constituinte originário foi de atrelar o 
desenvolvimento econômico ao valor da dignidade da pessoa humana. 

Ora, o princípio da dignidade da pessoa humana é o “fundamento máximo do modelo 
de Estado de Direito”251, que, nas palavras de Alfredo Culleton, consiste “(...) em princípio, 
irrenunciável da condição humana, que pode e deve ser reconhecida, respeitada, promovida e 
protegida, nunca admitindo, contudo, a possibilidade de ser criada, concedida ou perdida”252, 
de modo que a expressão “existência digna”, empregada no caput do art. 170 da CF/88 apenas 
atesta a importância de referido princípio para a legitimidade da ordem econômica e, nesta 
toada, para o desenvolvimento econômico da sociedade como um todo. 

                                                           
251 GOMES, Luiz Flávio. Princípio da ofensividade no direito penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2002, p. 87. 
252 CULLETON, Alfredo. Curso de Direitos Humanos. São Leopoldo: Unisinos, 2009, p. 66. 



100  

Conforme já elucidado no capítulo anterior, a defesa do bem jurídico ambiental 
configura uma defesa do próprio bem jurídico da “vida”, porquanto a dicção do caput do art. 
225, da CF/88, deixa indene de dúvidas que o acesso ao meio ecologicamente equilibrado deve 
ser tido por “essencial à sadia qualidade de vida”, motivo pelo qual torna-se inconciliável 
defender este bem jurídico sem também defender aquele253.  

Levando em conta que o art. 170, caput, da CF/88 impõe que a ordem econômica deve 
fundar-se na promoção de uma “existência digna”, podemos concluir que se manteria o mesmo 
sentido do caput do art. 170 da CF/88, se na sua leitura apontássemos que a ordem econômica, 
igualmente, deve promover, a todos as condições para “viver uma existência digna”, posto que 
o atributo da “vida” é indispensável para a “existência digna”. Logo, o desenvolvimento 
econômico sustentável é crucial, também, para a própria defesa da vida humana, razão pela 
qual, neste diapasão, o controle do desenvolvimento econômico de entes coletivos não pode 
dispor apenas de mecanismos de controle amenizados, como os de natureza cível e 
administrativa, tampouco pode poupar entes que são, atualmente, os maiores agentes de 
poluição e degradação ambiental. Torna-se inevitável, portanto, o recurso ao mecanismo de 
controle penal que, neste caso, também abrange o controle das atividades potencialmente 
poluidoras das pessoas jurídicas por meio de sua constrição penal, direta e autônoma. 

Assim, a admissão da responsabilização plena de entes coletivos poluidores 
(considerados, atualmente, como os grandes responsáveis pela degradação ambiental, frise-se) 
confere eficácia-jurídica plena ao sentido principal do desenvolvimento sustentável, na medida 
em que permite o recurso a sanção mais gravosa do ordenamento jurídico (pena) para resguardar 
os bens jurídicos mais fundamentais do ordenamento jurídico (vida e dignidade da pessoa 
humana), os quais seriam vilipendiados pela degradação do meio ambiente.  
2.4.2.2. Responsabilização autônoma de entes coletivos e os princípios do usuário-
pagador e poluidor254-pagador   

A responsabilização autônoma do ente coletivo poluidor configura estrita obediência ao 
princípio do poluidor-pagador, porquanto a prevenção geral de delitos, que é o fundamento da 
                                                           
253 Ver tópico nº 1.2.1. (O reconhecimento do acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como um bem 
jurídico tutelável pelo Direito Penal), do capítulo 1, no qual é abordada a tese de que a defesa ambiental é sempre 
uma defesa indireta do bem jurídico da “vida”, de que trata o art. 5º, caput, da CF/88. 
254 Tendo em vista que a Lei 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente) foi recepcionada pela ordem 
constitucional de 1988, os conceitos por ela estabelecidos de poluidor, poluição e degradação ambiental também 
foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988. Eis a literalidade do art. 3º, da Lei 6.938/81: 
Art. 3º. Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 
(...) 
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pena, orienta-se para a prevenção de condutas tidas por criminosas no seio da sociedade, e, 
inclusive, daquelas condutas que tenham o condão de degradar o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado255. Ora, considerando que o princípio do poluidor-pagador tem 
evidente natureza preventiva, na qual se busca prevenir o dano ambiental pela via estreita das 
responsabilizações a posteriori do indivíduo poluidor (pessoa física ou jurídica), afigura-se 
importante incremento nesta prevenção ambiental o potencial intimidatório da sanção penal256. 

O princípio do usuário-pagador, por sua vez, foi inicialmente estabelecido pela 
Comunidade Econômica Europeia, tendo sido devidamente importado para a realidade jurídica 
ambiental brasileira com seu significado literal originário:  

(...) as pessoas naturais ou jurídicas, sejam regidas pelo direito público ou pelo direito 
privado, devem pagar os custos das medidas que sejam necessárias para eliminar a 
contaminação ou para reduzi-la ao limite fixado pelos padrões ou medidas 
equivalentes que assegurem a qualidade de vida, inclusive os fixados pelo Poder 
Público competente257. 

O princípio do usuário-pagador contém conceito mais amplo do que o do princípio do 
poluidor-pagador, pois diz respeito ao custeamento da utilização lícita dos recursos naturais, 
com o intuito de prevenir catástrofes ou danos irreversíveis258. O bem ambiental possui natureza 
difusa e é bem de uso comum do povo, razão pela qual a todos pertence, mas ninguém o possui 
especificamente. Por outro lado, tal característica do bem ambiental não pode ser levantada para 
onerar o próprio meio-ambiente de desgastes contínuos, mesmo quando decorrentes do uso 
lícito do ser humano. Nesse sentido, Paulo Affonso Leme Machado traz o seguinte 
apontamento: 

O uso gratuito dos recursos naturais tem representado um enriquecimento ilegítimo 
do usuário, pois a comunidade que não usa do recurso ou que o utiliza em menor 
escala fica onerada. O poluidor que usa gratuitamente o meio ambiente para nele 

                                                           
II- degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente; 
III- poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 
c) afetem desfavoravelmente a biota; 
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos; 
IV – poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental (grifos nossos) (BRASIL, 1981).  
255 CRUZ, Ana Paula Fernandes Nogueira da. A Culpabilidade nos Crimes Ambientais, Editora Revista dos 
Tribunais, São Paulo: 2009, p. 174. 
256 Id, 2009, p. 175. 
257 FIORILLO, Celso Antônio. Curso de Direito Ambiental. 18ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2018, p. 81. 
258 MACHADO, Paulo Affonso Leme Machado. Direito Ambiental Brasileiro. 25ª edição. São Paulo: Editora 
Malheiros, 2017, p. 85. 
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lançar os poluentes invade a propriedade pessoal de todos os outros que não poluem, 
confiscando o direito de propriedade alheia259. 

Evidentemente, quando o uso do bem ambiental transbordar para os extremos da 
poluição e da degradação ambiental, estar-se-á diante da incidência específica do princípio do 
poluidor-pagador, o qual sujeitará, igualmente, um custeio por parte do poluidor, na forma de 
sanções civis, administrativas ou penais260. Desta forma, podemos afirmar que o princípio do 
poluidor-pagador está contido no princípio do usuário-pagador261, e será invocado toda vez que 
o uso comum do bem ambiental converter-se em uso potencialmente poluidor.  

A origem do princípio do poluidor-pagador é antiga, e remonta à Recomendação OECD 
C(72) 128, de 1972. Inicialmente, a OECD determinava que “o poluidor deve arcar com os 
custos relativos às medidas de prevenção e luta contra a poluição”. A singeleza do mandamento 
era ainda complementada pela ideia de que o preço da compensação ambiental deveria ser 
transmitida ao preço dos bens e serviços, em decorrência do fato de que era no seio da produção 
dos bens e serviços comercializáveis que se deflagrava o processo de degradação ambiental262.  

Fiorillo sustenta que o mandamento do poluidor-pagador possui duas dimensões 
específicas de incidência: (1) dimensão preventiva, a priori, na qual onera-se o indivíduo que 
desempenha atividade potencialmente poluidora, imputando-lhe o encargo econômico de 
custear as despesas de prevenção dos danos ambientais inerentes à atividade desenvolvida; e 
(2) dimensão repressiva, a posteriori, na qual onera-se o indivíduo, imputando-lhe o encargo 
econômico de custear as despesas de reparação dos danos ambientais efetivamente causados 
pela atividade desenvolvida263. 

Cabe apontar que nem toda alteração das condições ambientais sujeitará o 
usuário/poluidor às despesas de prevenção/reparação, pois algum grau mínimo de impacto 
ambiental é indispensável para o desempenho de atividades produtivas, técnicas e industriais 
fundamentais à reprodução do modo de existência humana. Do contrário, teríamos de condenar 
ao pagamento de indenizações toda e qualquer fábrica que lançasse gases poluentes e resíduos 
tóxicos na atmosfera, como resultado do seu processo industrial interno. Isto inviabilizaria o 

                                                           
259 Id. 2017, p. 85. 
260 CRUZ, Ana Paula Fernandes Nogueira da. A Culpabilidade nos Crimes Ambientais, Editora Revista dos 
Tribunais, São Paulo: 2009, p. 171. 
261 Id. 2017, p. 85. 
262 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental. 4ª edição. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2015. p. 
70-71. 
263 FIORILLO, Celso Antônio. Curso de Direito Ambiental. 18ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2018, p. 77. 
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desenvolvimento econômico, o que por sua vez colidiria com o princípio do desenvolvimento 
sustentável. 

Lado outro, quando a poluição/degradação ambiental atingir patamar incompatível com 
a reprodução da sadia qualidade de vida e do uso do meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
a atribuição de compensações econômicos ao poluidor/degradador é medida indeclinável, sob 
risco de afrontar o princípio do poluidor-pagador264. 

No que tange à admissão da responsabilidade penal plena e autônoma de pessoas 
jurídicas, verifica-se que esta complementa e confere maior eficácia jurídica ao sentido do 
princípio do poluidor-pagador, na medida em que a finalidade principal da sanção penal é a 
prevenção de delitos (ou, neste caso, de condutas e atividades lesivas do meio ambiente), o que 
por sua vez alinha-se com a dimensão preventiva do princípio do poluidor-pagador, “na qual 
onera-se o indivíduo que desempenha atividade potencialmente poluidora, imputando-lhe o 
encargo econômico de custear as despesas de prevenção dos danos ambientais inerentes à 
atividade desenvolvida”265. 

O aumento do nível de constrição de entes coletivos poluidores estimula-os a precaver-
se dos riscos ambientais inerentes à sua atividade produtiva, adotando medidas de segurança e 
de contenção de desastres, sob o entendimento de que sairia muito mais caro arcar com os 
pagamentos da poluição consumada, sobretudo quando este pagamento fica encarecido por uma 
condenação penal por delitos ambientais. Desse modo, o cálculo do dispêndio econômico 
resultante de uma potencial sanção penal complementa o conjunto de gastos da pessoa jurídica 
no trato dos recursos naturais, robustecendo a prevenção ambiental.    

Ademais, a dimensão repressiva, “na qual onera-se o indivíduo, imputando-lhe o 
encargo econômico de custear as despesas de reparação dos danos ambientais efetivamente 
causados pela atividade desenvolvida”, seria igualmente complementada pela admissão da 
responsabilidade penal plena e autônoma de pessoas jurídicas, na medida em que lhes seria 
                                                           
264 Sobre este ponto, Paulo Affonso Leme Machado ensina que “A compensação não é um presente que se dá a 
alguém, pois se compensa por algo que representa um desequilíbrio, isto é, tenta-se o restabelecimento do 
equilíbrio. O dever de compensar só nasce se for possível imputar a alguém a possibilidade de causar um dano 
social ou ambientalmente reprovável ou nocivo” (MACHADO, Paulo Affonso Leme Machado. Direito Ambiental 
Brasileiro. 25ª edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2017. p. 88), e prossegue: “Em relação ao meio ambiente, 
importa saber se a compensação havida ou preconizada é suficiente e justa para todas as partes envolvidas. Antes 
de se perguntar se os danos ambientais são compensáveis, é preciso perguntar se os danos ambientais são 
admissíveis diante do direito de todos à sadia qualidade de vida e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 
(art. 225 da CF). Esses danos ambientais inadmissíveis não podem, de forma alguma, ser classificados como 
compensáveis” (Id. 2017. P. 89). 
265 FIORILLO, Celso Antônio. Curso de Direito Ambiental. 18ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2018, p. 77. 
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imputada a forma de sanção mais gravosa do ordenamento jurídico (e, portanto, com o mais 
alto grau de repressão), impondo um efeito intimidatório mais elevado. A despeito de não 
possuir finalidade eminentemente reparatória, a sanção penal pode, também, complementar a 
reparação do dano ambiental ao menos de forma secundária266, na medida em que as sanções 
penais previstas na Lei 9.605/98 consistem, basicamente, em penas pecuniárias, nas quais 
obriga-se o ente coletivo poluidor a pagar certa quantia que depois será revertida para o Fundo 
Nacional do Meio Ambiente, Fundo Naval, fundos estaduais ou municipais de meio ambiente, 
ou correlatos, conforme dispuser o órgão encarregado267. Desse modo, confere-se maior 
abrangência à dimensão repressiva do princípio do poluidor-pagador. 

Assim, admissão da responsabilização penal plena e autônoma de pessoas jurídicas 
poluidoras confere ampla eficácia-jurídica plena ao princípio do poluidor-pagador, seja pelo 
potencial preventivo de que goza a sanção penal, seja pelo potencial reparatório desta, que se 
verifica na retribuição penal a posteriori, quando o delito já houver sido consumado e tornar-
se cabível a imposição da pena como resposta ao fato típico, antijurídico e culpável268.  
2.4.2.3. Responsabilização autônoma de entes coletivos e os princípios da prevenção269 

A responsabilização autônoma de entes coletivos, por tudo quanto aqui exposto, possui 
evidente caráter preventivo de condutas degradadoras do meio ambiente ecologicamente 
                                                           
266 FREITAS, Vladimir Passos de; FREITAS, Gilberto Passos de. Crimes Contra a Natureza: (de acordo com a 
Lei 9.605/98). 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais, São Paulo: 2006, p. 76-77. 
267 Art. 73. Os valores arrecadados em pagamento de multas por infração ambiental serão revertidos ao Fundo 
Nacional do Meio Ambiente, criado pela Lei nº 7.797, de 10 de julho de 1989, Fundo Naval, criado pelo Decreto 
nº 20.923, de 8 de janeiro de 1932, fundos estaduais ou municipais de meio ambiente, ou correlatos, conforme 
dispuser o órgão arrecadador (BRASIL, 1998). 
268 CRUZ, Ana Paula Fernandes Nogueira da. A Culpabilidade nos Crimes Ambientais, Editora Revista dos 
Tribunais, São Paulo: 2009, p. 175. 
269 Conforme aponta Fiorillo, no cenário jurídico brasileiro, o princípio da precaução, tão caro ao direito ambiental 
europeu, foi introduzido pela doutrina pátria de maneira bastante confusa e com significados muito variados, porém 
sempre relacionado com o princípio da prevenção. Para alguns, “o princípio da precaução está colocado dentro do 
princípio da prevenção (LOPES, Teresa Ancona apud FIORILLO, Celso Antônio. Curso de Direito Ambiental. 
18ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2018, p. 96-97). Para outros, o princípio da precaução “refere-se ao 
conteúdo e a intensidade de proteção ambiental. Significa que a política do ambiente não se limita à eliminação 
ou redução da poluição já existente ou iminente, mas assegura que a poluição é combatida na sua incipiência e que 
os recursos naturais são utilizados numa base de produção sustentada. Este princípio reveste-se de vários aspectos 
diferentes, tais como a manutenção da poluição a um nível tão baixo quanto possível, a redução dos materiais 
residuais, a proibição da deterioração significativa do ambiente, a redução dos riscos conhecidos, mas muito 
improváveis. (JUNIOR, Nelson Nery apud FIORILLO, Celso Antônio. Curso de Direito Ambiental. 18ª edição. 
São Paulo: Editora Saraiva, 2018, p. 96). Maria Luiza Machado Granziera defende que o princípio da precaução é 
mais restritivo que o da prevenção, consistindo, basicamente, na vedação de empreendimentos nos quais o agente 
não seja capaz de comprovar, com grau de certeza científica, que sua atividade não ocasionará danos irreversíveis 
às gerações futuras (GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental. 4ª edição. São Paulo: Editora Atlas 
S.A., 2015, p. 61). Esta última orientação alinha-se com a disposição da Declaração do Rio de Janeiro, consignada 
na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, e sediada no Rio de Janeiro em 
1992, em cujo Princípio de nº 15 determina: “De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução 
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equilibrado, razão pela qual sua admissão, à luz da literalidade do §3º, do art. 225, da CF/88, 
constitui a mais perfeita obediência ao princípio da prevenção de danos, considerado, 
atualmente, como o objetivo fundamental do Direito Ambiental270. 

O princípio da prevenção é o mandamento constitucional explícito mais característico 
da concepção moderna de Direito Ambiental, tanto a nível nacional quanto a nível 
internacional. Numa sociedade de massas, caracterizada pela assunção e transmissão de riscos 
ambientais em ritmo frenético, é indispensável que o ordenamento jurídico possa estabelecer 
mecanismos legais para proteger o bem ambiental antes mesmo da ocorrência efetiva de dano. 
Veja-se, por exemplo, o contexto da produção de energia nuclear. Neste caso, trata-se de 
atividade econômica que suscita, ao bem jurídico ambiental, um risco imensurável, o qual é, 
todavia, assumido como “aceitável” em decorrência da sua importância para a perpetuação do 
modo de existência da sociedade. Por outro lado, é certo que a ordem legal somente respalda 
riscos desta magnitude em decorrência, também, da capacidade técnica, científica e econômica 
das próprias indústrias nucleares de adotar medidas preventivas de danos nucleares, inclusive 
tendo em vista que a restituição das condições ambientais ao status quo ante, nestes casos, seria 
praticamente impossível271. 

É nesse contexto que se insere o princípio da prevenção, impondo ao Poder Público e à 
coletividade que atuem, preventivamente, impedindo a deflagração da degradação ambiental 
em patamar que seria insustentável à sadia qualidade de vida e ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado. Não é por menos que a Lei 6.938/1981 dispõe, no art. 2º, que serão 
observados, como princípios da Política Nacional do Meio Ambiente, a “proteção dos 
ecossistemas, com a preservação das áreas representativas”, e “a proteção de áreas ameaçadas 
                                                           
deve ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de 
danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental” (grifos 
nossos). Na jurisprudência, a distinção entre o princípio da prevenção e da precaução foi devidamente depurada, 
no STF, por ocasião do julgamento do RE 627.189/SP (Rel. Min. Dias Toffoli; Data de Julgamento: 08/06/2016; 
Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Public. Acórdão Eletrônico, Repercussão Geral – Mérito, DJe de 03/04/2017). 
No julgamento do RE 627.189/SP, os Ministros do STF aproximaram-se das definições conceituais do direito 
ambiental da União Europeia, estabelecendo a ideia de que “O princípio da precaução é um critério de gestão de 
risco a ser aplicado sempre que existirem incertezas científicas sobre a possibilidade de um produto, evento ou 
serviço desequilibrar o meio ambiente ou atingir a saúde dos cidadãos, o que exige que o Estado analise os riscos, 
avalie os custos das medidas de prevenção e, ao final, execute as ações necessárias, as quais serão decorrentes de 
decisões universais, não discriminatórias, motivadas, coerentes e proporcionais” (grifos nossos). 
270 CRUZ, Ana Paula Fernandes Nogueira da. A Culpabilidade nos Crimes Ambientais, Editora Revista dos 
Tribunais, São Paulo: 2009, p 177-178. 
271 “Diante da impotência do sistema jurídico, incapaz de restabelecer, em igualdade de condições, uma situação 
idêntica à anterior, adota-se o princípio da prevenção do dano ao meio ambiente como sustentáculo do direito 
ambiental, consubstanciando-se como seu objetivo fundamental” (FIORILLO, Celso Antônio. Curso de Direito 
Ambiental. 18ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2018, p. 92). 
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de degradação” (BRASIL, 1981). Através do mandamento da prevenção ambiental, justifica-
se a atuação persecutória, movida contra determinados empreendimentos causadores de 
impactos ambientais, antes mesmo da efetiva ocorrência das degradações. Através do recurso a 
medidas compensatórias e preventivas, permite-se a assunção de riscos indeclináveis da 
produção industrial, indispensável ao desenvolvimento econômico do País, porém resguarda-
se o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado272. 

Segundo Paulo Affonso Leme Machado, os inúmeros tratados e convenções 
internacionais perfilhados pelo Brasil, “apontam para a necessidade de prever, prevenir e evitar 
na origem as transformações prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente”. Esta atitude 
preventiva demandaria do Poder Público e da coletividade uma postura atenta, informada e 
consciente sobre os impactos ambientais dos empreendimentos, atividades, obras ou projetos 
adotados. Quanto ao ponto, o autor pontua: 

Todos esses comportamentos dependem de atitudes dos seres humanos em estarem 
atentos ao seu meio ambiente e não agirem sem prévia avaliação das consequências. 
O Direito Positivo internacional e nacional irá traduzindo, em cada época, através de 
procedimentos específicos, a dimensão do cuidado que se tem com o presente e com 
o futuro em relação a toda forma de vida no planeta273. 

Esta conscientização ecológica imprescinde de uma política de educação ambiental, 
através da qual a coletividade de que trata o art. 225, caput, da CF/88, possa instruir-se na 
melhor maneira de lidar com os impactos ambientais de suas decisões. Por outro lado, é certo 
que a incipiência nacional em alcançar tal conscientização impõe, ao Poder Público, a adoção 
de medidas fiscalizatórias, coercitivas, sancionatórias e inquisitivas, ao menos como uma forma 
de complemento274. 

Maria Luiza Machado Granziera lembra que o exemplo brasileiro mais característico 
destas medidas fiscalizatórias consiste no Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EPIA). 
Estabelecido pela Lei nº 6.938/91, o EPIA figura como um dos mecanismos preventivos da 
                                                           
272 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental. 4ª edição. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2015, p. 
61. 
273 MACHADO, Paulo Affonso Leme Machado. Direito Ambiental Brasileiro. 25ª edição. São Paulo: Editora 
Malheiros, 2017, p. 120. 
274 “A prevenção e a preservação devem ser concretizadas, por meio de uma consciência ecológica, a qual deve 
ser desenvolvida através de uma política de educação ambiental. De fato, é a consciência ecológica que propiciará 
o sucesso no combate preventivo do dano ambiental. Todavia, deve-se ter em vista que a nossa realidade ainda 
não contempla aludida consciência, de modo que outros instrumentos tornam-se relevantes na realização do 
princípio da prevenção. Para tanto, observamos instrumentos como o estudo prévio de impacto ambiental 
(EIA/RIMA), o manejo ecológico, o tombamento, as liminares, as sanções administrativas etc. Importante refletir 
que o denominado Fundo de Recuperação do Meio Ambiente passa a ser um mal necessário, porquanto a certeza 
de destinação de uma condenação para ele mostra-nos que o princípio da prevenção do meio ambiente não foi 
respeitado” (FIORILLO, Celso Antônio. Curso de Direito Ambiental. 18ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 
2018, p. 93). 
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Política Nacional do Meio Ambiente, atendendo ao comando do art. 225, inciso VI, cuja 
redação diz respeito a “exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, Estudo Prévio de 
Impacto Ambiental, a que se dará publicidade”275. 

Paulo Affonso Leme Machado assinala que a previsão ambiental contempla a instituição 
da informação e da pesquisa organizada, a ser conquistada mediante vários procedimentos: 1) 
ordenamento territorial ambiental para a valorização das áreas de acordo com a sua aptidão; 2) 
prestação de informações contínuas e completas; 3) emprego de novas tecnologias; 4) o EPIA 
– Estudo Prévio de Impacto Ambiental. Além destes, figuram como procedimentos 
assecuratórios da prevenção: (1) monitoramento; (2) inspeção e auditoria ambientais; e (3) 
sanções administrativas ou judiciais276. 

Conquanto a tutela penal do meio ambiente caracterize defesa da própria vida, e 
considerando que os entes coletivos são potencialmente os maiores agentes de degradação do 
bem jurídico ambiental, nada mais consentâneo com a unidade harmônica da Constituição 
Ecológica, que se admita a responsabilização penal autônoma de entes coletivos poluidores 
como forma de expandir a prevenção do dano ambiental277, conforme entende Ana Paula 
Fernandes Nogueira da Cruz: 

Como não poderia deixar de ser, o Direito Penal Ambiental é informado pela ideia de 
prevenção de danos. Esta prevenção aparece em três momentos: primeiro na 
elaboração da lei quando o legislador toma o cuidado de criminalizar não só condutas 
que descrevam danos especialmente graves ao meio ambiente, mas também estabelece 
sanções penais para condutas de perigo, uma vez que se constate que essa conduta, se 
concretizada poderá redundar em danos insuportáveis para o bem jurídico. Em um 
segundo momento, a prevenção dar-se-á no âmbito da prevenção geral positiva 
realizada pela norma penal, no sentido de representar um reforço da confiança na 
norma de proteção e na reafirmação do bem ambiental como valor relevante para a 
sociedade e digno, pois, de tutela penal. O terceiro momento da prevenção realizada 
pela norma penal dirige-se ao infrator e se concretiza na prevenção especial positiva, 
reafirmando para ele o valor do bem atingido e a validade da norma violada (...)278. 

Inclusive, conforme se verá adiante, a responsabilização ambiental promovida pela 
sanção cível possui função eminentemente reparatória, que incide a posteriori, isto é somente 
é imposta após a ocorrência do dano, e somente busca restituir, na medida do possível, as 

                                                           
275 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental. 4ª edição. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2015, p. 
62. 
276 MACHADO, Paulo Affonso Leme Machado. Direito Ambiental Brasileiro. 25ª edição. São Paulo: Editora 
Malheiros, 2017, p. 121. 
277 CRUZ, Ana Paula Fernandes Nogueira da. A Culpabilidade nos Crimes Ambientais, Editora Revista dos 
Tribunais, São Paulo: 2009, p 177 
278 Id, 2009, p. 177-178. 
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condição ambientais ao status quo anterior à degradação na medida do possível, ou (quando 
não possível) reparar os danos de recuperação do dano ambiental provocado pelo agente279. 

Por esse motivo, a prática no Direito Ambiental tem demonstrado que, a despeito dos 
valores estratosféricos a que alcançam as sanções cíveis diante da responsabilização ambiental 
por danos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado280, o potencial intimidatório e 
preventivo da sanção é pífio281, sobretudo tendo em vista que a gravidade da sanção é limitada 
pelo valor objetivo do dano ambiental provocado, sendo inviável, à luz do direito civilista, 
“aprimorar” a capacidade preventiva da sanção cível através da intensificação de seus 
respectivos valores282. Tais limitações não se encontram no Direito Penal Ambiental (até porque 
o objeto de tutela é distinto), o qual, inclusive, prevê a incriminação de condutas que são, em 
larga medida, crimes de perigo abstrato283 que sequer exigem a concretização do dano 
ambiental, razão pela qual a admissão da responsabilização penal dos entes coletivos poluidores 
(maiores degradadores do meio ambiente, frise-se uma vez mais) torna a responsabilização 
ambiental muito mais eficiente e mais eficaz. Nesse sentido, colhe-se o seguinte magistério de 
Ana Paula Fernandes Nogueira da Cruz: 

É importante registrar que a reparação civil, por mais onerosa que venha a ser, fulcrada 
no princípio do poluidor-pagador e no princípio da reparação integral dos danos 
ambientais (internalizando todos os custos da proteção ambiental, bem como 
reparando os danos diretos e indiretos), não pode prescindir da existência de dano 
tampouco extrapolar os limites do dano causado. Ou seja, a responsabilidade civil por 
danos ambientais não pode ir além dos prejuízos direta e indiretamente 
experimentados pelo meio ambiente lesado. Ainda que se incluam todos os danos, 
todos os custos, diretos e indiretos, não se pode ir além dos danos causados. Já a 
responsabilidade penal, fundamentada no princípio da culpabilidade e na função 
preventiva da culpabilidade, não precisa atentar para este prejuízo. A responsabilidade 
penal, ao contrário da reparação civil não é uma retribuição pelos danos causados. Ela 

                                                           
279 FIORILLO, Celso Antônio. Curso de Direito Ambiental. 18ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2018, p. 87. 
280 Veja-se, por exemplo, o já mencionado caso do vazamento de óleo na Refinaria Getúlio Vargas – Repar, da 
Petrobrás, do ano de 2000, no qual foram atingidos os Rios Barigüi e Iguaçu. Na hipótese, a Petrobrás foi 
sancionada em valores de grande monta: R$ 2.707.907 mil por perdas e danos, valor que corresponde a quase um 
quarto do lucro da estatal em 1999 (BERTOLI, Ana Lúcia; RIBEIRO, Maisa de Souza. Passivo ambiental: estudo 
de caso da Petróleo Brasileiro S.A - Petrobrás. A repercussão ambiental nas demonstrações contábeis, em 
consequência dos acidentes ocorridos. Rev. adm. contemp., Curitiba, v. 10, n. 2, p. 117-136, June 2006. Available 
from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-65552006000200007&lng=en&nrm=iso>. 
access on  20  May  2019.  http://dx.doi.org/10.1590/S1415-65552006000200007). 
281 CRUZ, Ana Paula Fernandes Nogueira da. A Culpabilidade nos Crimes Ambientais, Editora Revista dos 
Tribunais, São Paulo: 2009, p. 69. 
282 Id, 2009, p. 69. 
283 “A criminalização do perigo, no Direito Penal Ambiental, reflete os princípios da prevenção e da precaução, à 
medida que, ao antecipar a punição de uma conduta potencialmente danosa ao bem jurídico tutelado – o meio 
ambiente ecologicamente saudável – dispensa a produção do resultado – o dano – e promove a tutela preventiva 
do bem ambiental por não esperar a ocorrência efetiva da lesão” (CRUZ, Ana Paula Fernandes Nogueira da., A 
Culpabilidade nos Crimes Ambientais, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo: 2009, p 74). 
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é limitada, por um lado pela culpabilidade do agente diante do fato praticado e, por 
outro, pela prevenção geral e especial positiva da pena a ser aplicada284. 

No que tange à responsabilização ambiental pela via administrativa, verifica-se que a 
função preventiva da norma ambiental é muito mais evidente do que em relação à via civilista, 
porquanto é da própria natureza do exercício do Poder de Polícia da Administração Pública 
controlar e disciplinar a fruição dos direitos, interesses ou liberdades individuais à luz da 
prevalência do interesse público (e neste caso, difuso) sobre o privado. Vários são os 
instrumentos preventivos de que dispõem os entes administrativos para resguardar o bem 
ambiental, como o zoneamento, o licenciamento ambiental, a fixação de padrões de qualidade, 
etc285, e várias são as sanções administrativas previstas para o descumprimento das normas 
regulamentares (multas, interdições, suspensão de atividades, etc.)286. 

Contudo, aqui, mais uma vez, verifica-se que não há condições de expandir os 
horizontes constritivos da sanção administrativa a fim de alcançar, e substituir, a função 
preventiva proporcionada pela sanção penal, porquanto o objeto de tutela da norma ambiental 
administrativa é muito mais reduzido do que aquele tutelado pela norma ambiental penal. 
Naquele, tutela-se um aspecto relevante para o interesse público, como a saúde, a higiene, a 
segurança, a ordem econômica e financeira, etc287, ao passo que neste tutelam-se os valores 
mais relevantes para o ordenamento jurídico como um todo (bens jurídicos dotados de 
“dignidade penal”), como a “vida”, o “patrimônio”, a “dignidade sexual”. Assim, a gravidade 
da sanção administrativa jamais poderia ser tão elevada quanto a da sanção penal, a qual prevê 
o nível de punição mais elevado de todo o ordenamento jurídico porque pune as condutas mais 
gravosas para os interesses jurídicos mais importantes. Nesse sentido: 

                                                           
284 CRUZ, Ana Paula Fernandes Nogueira da. A Culpabilidade nos Crimes Ambientais, Editora Revista dos 
Tribunais, São Paulo: 2009, p. 69. 
285 CRUZ, Ana Paula Fernandes Nogueira da. A Culpabilidade nos Crimes Ambientais, Editora Revista dos 
Tribunais, São Paulo: 2009, p. 68. 
286 Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º: 
I - advertência; 
II - multa simples; 
III - multa diária; 
IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou 
veículos de qualquer natureza utilizados na infração; 
V - destruição ou inutilização do produto; 
VI - suspensão de venda e fabricação do produto; 
VII - embargo de obra ou atividade; 
VIII - demolição de obra; 
IX - suspensão parcial ou total de atividades; 
X – (VETADO) 
XI - restritiva de direitos (BRASIL, 1998). 
287 FIORILLO, Celso Antônio. Curso de Direito Ambiental. 18ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2018, p. 80. 
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(...) verifica-se que na prática a tutela administrativa preventiva não atende à proteção 
reclamada pelos bens ambientais. Dada a danosidade social das agressões ao meio 
ambiente, tal forma de tutela afigura-se muito fraca e não consegue a função 
preventiva necessária à plena efetivação do princípio do poluidor-pagador, no sentido 
de prestar um estímulo negativo às práticas predatórias do bem ambiental288. 

Além disso, mostrar-se-ia profundamente paradoxal a rejeição do caráter preventivo da 
responsabilização penal de entes coletivos poluidores quando a própria Constituição Federal de 
1988 foi explícita em elevar o meio ecologicamente equilibrado ao patamar de bem jurídico da 
mais alta relevância, diretamente vinculado à sadia qualidade de vida e, portanto, à própria 
promoção da dignidade da pessoa humana. Um interesse desta magnitude, no ordenamento 
jurídico brasileiro, não poderia jamais ser suficientemente protegido apenas pela via civilista e 
administrativa. 

Assim, conclui-se que a admissão da responsabilidade penal plena e autônoma dos entes 
coletivos poluidores confere eficácia jurídica plena ao princípio da prevenção, porquanto trata 
de robustecer a prevenção ambiental. Considerando que a finalidade da sanção penal é, 
primordialmente, a prevenção de delitos, percebe-se que a pena é o instrumento de controle 
ambiental mais alinhado com o princípio da prevenção, razão pela qual torna-se inevitável que 
as pessoas jurídicas poluidoras sejam alvo de referida sanção (em igualdade de condições com 
as pessoas físicas), uma vez que elas são potencialmente as maiores degradadoras do meio 
ambiente. 
2.4.2.4. Responsabilização autônoma de entes coletivos e o princípio da reparação integral 

A responsabilização autônoma de entes coletivos teria muito a contribuir ao princípio 
da reparação integral do dano ambiental, na medida em que, prevendo sanções penais 
eminentemente pecuniárias ou restritivas de direito, pode atuar como complemento à reparação 
promovida pelas sanções civis e administrativas, ainda que a pena não ostente, essencialmente, 
caráter reparatório. 

O princípio da reparação integral determina que as ações lesivas ao meio ambiente 
devem ser contempladas por medidas que garantam o retorno das condições ambientais ao 
status quo ante da maneira mais ampla, completa e efetiva possível. Nesse sentido, vincula-se 
aos princípios da prevenção e do poluidor pagador, pois consagra a recuperação integral de 
todos os danos causados ao meio ambiente de modo que as presentes e futuras gerações não 

                                                           
288 CRUZ, Ana Paula Fernandes Nogueira da. A Culpabilidade nos Crimes Ambientais, Editora Revista dos 
Tribunais, São Paulo: 2009, p. 69. 
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sejam demasiadamente oneradas pela escassez de recursos naturais e pela ausência do meio 
ambiente ecologicamente equilibrado289.   

Introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela Declaração do Rio/92, no Princípio 
13, o princípio da reparação integral figura como um complemento aos demais princípios 
reitores do direito ambiental constitucional brasileiro, impondo ao autor da degradação 
ambiental o ônus de reparar o dano causado em toda a sua extensão, posto que não se permite 
que os efeitos de sua ação perturbem o natural equilíbrio ecológico indispensável à reprodução 
da sadia qualidade de vida (conforme o art. 225, caput, da Constituição Federal de 1988)290. 

Para conferir aplicabilidade ao princípio da reparação integral, o ordenamento jurídico 
aventou, na Lei nº 6.938/81, a “imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar 
e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos 
ambientais com fins econômicos” como um dos inúmeros objetivos da Política Nacional do 
Meio Ambiente291 (BRASIL, 1981). Esta obrigação indenizatória pode dar-se de três formas 
diferentes: através de sanção civil (preferencialmente), administrativa ou penal 
(secundariamente), conforme consta do §3º, do art. 225, da CF/88 (BRASIL, 1988), e do caput 
do art. 3º, da Lei 9.605/98 (BRASIL, 1998). 

A sanção civil decorrente do dano ambiental provocado, é imposta independentemente 
da inexistência de culpa do agente, cabendo a este arcar com o ônus da reparação integral do 
meio ambiente. Assim, para fins de reparação específica do dano ambiental sequer exige-se a 
comprovação de ato ilícito, praticado mediante dolo ou culpa, por parte do agente poluidor, 
sendo suficiente a demonstração de nexo de causalidade entre a conduta por ele desempenhada 
e o resultado final degradador292, conforme depreende-se do art. 14, §1º, da Lei 6.938/1981 (Lei 
da Política Nacional do Meio Ambiente), recepcionado pela ordem constitucional de 1988: 

Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e 
municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos 
inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os 
transgressores: 
(...) 

                                                           
289 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental. 4ª edição. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2015, p. 
67. 
290 Id, 2015, p. 67. 
291 Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará: 
(...) 
VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos (grifos nossos) 
(BRASIL, 1981). 
292 FIORILLO, Celso Antônio. Curso de Direito Ambiental. 18ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2018, p. 87. 
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IV - à suspensão de sua atividade. 
§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor 
obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os 
danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O 
Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente (grifos 
nossos) (BRASIL, 1981). 

Neste contexto, se, por exemplo, uma empresa degradar a fauna ictiológica de uma 
localidade vizinha, com suas emissões de elementos tóxicos, terá caracterizado o dano 
ambiental e, ainda que atue dentro dos padrões lícitos de emissão de gases poluentes e resíduos 
tóxicos no ar atmosférico, restará caracterizada a responsabilidade civil pelos danos ambientais 
deflagrados, independentemente de ter o agente atuado dentro dos limites da norma293. Percebe-
se, portanto, que no ordenamento jurídico brasileiro a responsabilidade civil por danos 
ambientais é do tipo objetivo, divergindo da responsabilidade penal, que é sempre subjetiva. 

Conforme o magistério de Paulo Affonso Leme Machado, o ordenamento jurídico 
brasileiro “adotou na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/1981) a 
responsabilidade objetiva ambiental, tendo a Constituição brasileira de 1988 considerado 
imprescindível a obrigação de reparação dos danos causados ao meio ambiente”294. A 
disposição da Constituição Federal de 1988 que estabelece a responsabilidade objetiva 
ambiental está contida no art. 225, § 3º, cujo teor se transcreve: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações. 
(...) 
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão 
os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados (grifos nossos) 
(BRASIL, 1988). 

Daí conclui-se que a responsabilidade civil por danos ambientais difere do clássico 
instituto da responsabilidade civil subjetiva, na qual somente obriga-se a reparação por ato 
ilícito, causador de um dano a outrem, e que proceda de culpa ou dolo (conjugação do caput do 
arts. 186 com o caput do art. 927295). Tratando-se de danos ambientais, a responsabilidade civil 
                                                           
293 Id, 2018, p. 87. 
294 MACHADO, Paulo Affonso Leme Machado. Direito Ambiental Brasileiro. 25ª edição. São Paulo: Editora 
Malheiros, 2017, p. 123. 
295 Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano 
a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito (BRASIL, 2002). 
(...) 
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo (BRASIL, 
2002). 
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deve orientar-se pelo contido no art. 927, par. único, o qual prenuncia que “Haverá obrigação 
de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a 
atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para 
os direitos de outrem”. 

 A sanção administrativa, por sua vez, é imposta ao agente poluidor que, no exercício 
de um direito, atividade ou interesse particular acaba por infringir o chamado interesse público 
de maneira abusiva e inconsequente, desrespeitando a norma protetiva ambiental. Neste caso, 
cabe à Administração Pública recorrer ao Poder de Polícia que é exercido pelos órgãos 
vinculados direta ou indiretamente aos entes estatais (União, Estado, Municípios e Distrito 
Federal), de modo a limitar o exercício de tais atividades à parâmetros consentâneos com a 
norma protetiva e com o interesse público tutelado pela Administração, como a segurança, a 
higiene, a ordem, os costumes, a disciplina de mercado e produção, e, no caso da 
responsabilização ambiental administrativa, os interesses de ordem difusa ligados à preservação 
do meio ambiente ecologicamente equilibrado296.  

De qualquer modo, a responsabilização ambiental pela via administrativa exige, 
necessariamente, e ao contrário da responsabilização de natureza civil, a prática de um “ilícito 
ambiental”297, isto é, de uma conduta que desrespeita uma norma protetiva do meio ambiente.  
Assim, a sanção administrativa devida pela prática de infração administrativa ambiental 
consiste em “toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, 
proteção e recuperação do meio ambiente”298 (BRASIL, 1998). Tais regras jurídicas são 
impostas pelo Poder de Polícia dos entes administrativos e somente suscitam a aplicação de 
sanções administrativas diversas, como aquelas constantes dos incisos do art. 72, da Lei 
9.605/98 (advertência, multa simples, suspensão parcial ou total de atividades, etc.)299 
                                                           
296 FIORILLO, Celso Antônio. Curso de Direito Ambiental. 18ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2018, p. 80. 
297 Frise-se que na responsabilidade civil ambiental a sanção civil recai pelo simples cometimento do dano 
ambiental, independentemente da inexistência de ato ilícito ou contrário ao ordenamento jurídico. 
298 Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de 
uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente (BRASIL, 1998). 
299 Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º: 
I - advertência; 
II - multa simples; 
III - multa diária; 
IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou 
veículos de qualquer natureza utilizados na infração; 
V - destruição ou inutilização do produto; 
VI - suspensão de venda e fabricação do produto; 
VII - embargo de obra ou atividade; 
VIII - demolição de obra; 
IX - suspensão parcial ou total de atividades; 
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(BRASIL, 1998) na medida em que são desrespeitadas pelo agente. E mais: para efeito de 
cálculo da sanção serão observados, ainda, os critérios previstos no art. 6º do mesmo diploma 
normativo (gravidade do fato, antecedentes do infrator e situação econômica do infrator)300 
(BRASIL, 1998). 

Além disso, ao contrário da sanção civil que possui função reparatória, a posteriori, 
mais profícua, a sanção administrativa ostenta maior vocação preventiva a priori301, na medida 
em que a Administração Pública limita a fruição dos recursos naturais através de exigências 
regulamentes, como é o caso do licenciamento ambiental, o qual contempla as respectivas 
licenças para certas atividades potencialmente poluidoras (licença prévia, licença de instalação, 
licença de funcionamento)302, que são amparadas por instrumentos de análise prévia de 
possíveis impactos ambientais (EIA/RIMA). Inclusive, a razão de ser do licenciamento 
ambiental consiste justamente na prevenção dos danos ambientais que, recorrentemente, se 
observam em certas atividades, razão pela qual a Administração Pública, atuando em prol do 
interesse público, limita previamente a liberdade do agente potencialmente poluidor antes 
mesmo da efetiva ocorrência do dano ambiental303. Esta lógica da constrição prévia à liberdade 
do agente é absolutamente inviável na esfera cível, porquanto nela exige-se, em geral, a 
deflagração do dano ambiental para daí então proceder-se à limitação da liberdade pessoal ou 
                                                           
X – (VETADO) 
XI - restritiva de direitos (BRASIL, 1998). 
300 Art. 6º Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará: 
I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o 
meio ambiente; 
II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental; 
III - a situação econômica do infrator, no caso de multa (BRASIL, 1998). 
301 CRUZ, Ana Paula Fernandes Nogueira da. A Culpabilidade nos Crimes Ambientais, Editora Revista dos 
Tribunais, São Paulo: 2009, p. 68. 
302 Nos termos do inc. I, do art. 2º, da Lei Complementar nº 140/2011, considera-se licenciamento ambiental “o 
procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos 
ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação 
ambiental” (BRASIL, 2011). Semelhante definição pode ser encontrada no art. 1º, inc. I, da Res. N. 237/1997, do 
Conama, segundo o qual considera-se licenciamento ambiental “procedimento administrativo pelo qual o órgão 
ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades 
utilizadoras de recursos ambientais , consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob 
qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as 
normas técnicas aplicáveis ao caso” (BRASIL, 1997). 
303 Aponta-se que, segundo o inc. II, do art. 1º, da Res. nº 237/97, do Conama, a licença ambiental deve ser 
compreendida como “ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, estabelece as condições, 
restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou 
jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos 
ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar 
degradação ambiental” (BRASIL, 1997). Segundo Fiorillo, “Como determina o art. 9º, IV, da Lei da Política 
Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6.938/81), o licenciamento ambiental é um instrumento de caráter preventivo 
de tutela do meio ambiente” (FIORILLO, Celso Antônio. Curso de Direito Ambiental. 18ª edição. São Paulo: 
Editora Saraiva, 2018, p. 222). 
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patrimonial do agente. Portanto, quanto a este ponto, a sanção administrativa aproxima-se da 
sanção penal, pois esta, também, ostenta função eminentemente preventiva e de controle.  

À luz das considerações supra aludidas, poder-se-ia questionar: afinal, se a sanção cível 
já possui eminente função reparatória, e se a sanção administrativa é essencialmente preventiva, 
por qual razão seria necessário socorrer o bem ambiental pela via extrema da sanção penal 
contra entes coletivos poluidores, sendo que tal sanção se ocupa, prioritariamente, da função 
preventiva, e pouco teria (aparentemente) a contribuir em relação ao princípio da reparação 
integral? 

Primeiramente, devemos tomar em consideração que mesmo na dogmática tradicional 
do Direito Penal encontram-se situações nas quais a pena imposta pode ostentar, ainda que 
secundariamente, uma finalidade reparatória, como é o caso da Ação Civil ex delicto304. Além 
disso, inúmeros benefícios de ordem penal ou processual penal que estão regulamentados na 
Lei 9.605/98 exigem, para seu reconhecimento, que o titular tenha reparado, total ou 
parcialmente, os danos ambientais provocados. É o caso, por exemplo, do art. 17, segundo o 
qual a concessão da suspensão condicional da pena requer a demonstração, mediante laudo, da 
reparação do dano ambiental (BRASIL, 1998); do art. 27, que exige a reparação do dano para 
fins de oferecimento da proposta de transação penal (BRASIL, 1998); do art. 28, inc. I, segundo 
o qual é vedado o reconhecimento de extinção de punibilidade quando não demonstrada a 
reparação do dano, mesmo em se tratando de suspensão condicional do processo305 (BRASIL, 
1998). Deste modo, a função reparatória da pena imposta a entes coletivos poluidores configura 
um minus de severidade da sanção cominada, funcionando, portanto, como um importante 
estímulo para que os agentes poluidores empreendam esforços no sentido de restaurar as 
condições ambientais abaladas. 

Em segundo lugar, há uma característica fundamental da responsabilização penal 
autônoma de entes coletivos, tal como previsto na Lei 9.605/98, que torna a função reparatória 
                                                           
304 A Ação Civil ex delicto nada mais é do que uma ação de execução promovida na jurisdição civil a partir de 
uma sentença criminal transitada em julgado, na qual condenou-se o réu por fato criminoso que, em decorrência 
de suas consequências para a esfera jurídica dos eventuais prejudicados pelo crime, possibilita ao titular do direito 
violado promover a execução, no juízo cível, para o efeito de reparação dos danos auferidos (art. 63, caput, do 
Código de Processo Penal). Assim, por exemplo, diante do trânsito em julgado de uma sentença criminal 
condenatória por prática do delito de dano (art. 163, caput, do Código Penal), é direito do proprietário do bem 
destruído, inutilizado ou deteriorado promover a execução da sentença criminal, no juízo cível, não sendo 
necessário reiniciar a fase de cognição neste juízo, posto que a autoria e materialidade do fato já foram devidamente 
elucidadas por ocasião da sentença criminal transitada em julgado, a qual, inclusive, passa a configurar título 
executivo judicial. (BADARÓ, Gustavo. Processo Penal, Rio de Janeiro: Campus; Elsevier, 2012, p. 135).  
305 CRUZ, Ana Paula Fernandes Nogueira da. A Culpabilidade nos Crimes Ambientais, Editora Revista dos 
Tribunais, São Paulo: 2009, p 191. 
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da pena mais profícua: a ampla maioria das sanções criminais contempla penas de natureza 
econômica, especialmente na condição de prestações pecuniárias306, o que, por sua vez, 
configura um plus de reparação ambiental. Efetivamente, nos termos dos arts. 21 a 24, da Lei 
9.605/98, as penas cominadas às pessoas jurídicas consistirão em (1) multa; (2) restritiva de 
direitos; (3) prestação de serviços à comunidade. A quantificação da pena de multa será obtida 
pelos critérios do Código Penal307, e, assim como na sanção administrativa, deverá levar em 
consideração os critérios previstos no art. 6º, da Lei 9.605/98308 (BRASIL, 1998). Em relação 
à pena de prestação de serviços à comunidade última, a Lei 9.605/98 prevê, no art. 23, que 
referidos serviços compreenderão (a) custeio de programas e de projetos ambientais; (b) 
execução de obras de recuperação de áreas degradadas; (c) manutenção de espaços públicos; 
(d) contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas (BRASIL, 1998). Ora, conforme 
depreende-se destas disposições legais, pelo menos 2/3 das penas previstas pela Lei 9.605/98 
para pessoas jurídicas poluidoras dizem respeito a contraprestações econômicas, diretas ou 
indiretas, nas quais o ente poluidor pode pagar diretamente um valor pecuniário (pena de multa) 
ou pagar tal valor de maneira indireta, através do custeio de programas e projetos ambientais, 
obras destinadas à recuperação da área degradada, etc (pena de prestação de serviços à 
comunidade). Além disso, a pena de multa é dosada segundo critérios distintos daqueles 
previstos para a quantificação da sanção civil (a qual, como já apontado, é mensurada à luz da 
extensão do dano ambiental), permitindo variações de valores mais flexíveis. À luz destas 
considerações, afigura-se indiscutível que as sanções penais de multa e de prestação de serviços 
à comunidade possuem manifesto efeito reparatório, contribuindo assim para o princípio da 
reparação integral. Nesse sentido: 

(...) verificamos que há sempre a preocupação de ligar o cumprimento da pena 
alternativa a alguma prestação que tenha utilidade ambiental, não se compadecendo 
de outras finalidades, ainda que louváveis, mas que não tenham relação com a 
proteção ambiental. As penas então refletem esta concepção de prevenção especial 
positiva, na medida em que, ao serem imposta ao condenado (ou mesmo em momento 
anterior ao da condenação, como ocorre na transação penal), sempre levarão em conta 
prestações que se revelem úteis para o meio ambiente, que sirvam para reparar o dano 

                                                           
306 FREITAS, Vladimir Passos de; FREITAS, Gilberto Passos de. Crimes Contra a Natureza: (de acordo com a 
Lei 9.605/98). 8ª editora. Editora Revista dos Tribunais, São Paulo: 2006, p. 76-77. 
307 Art.18 A multa será calculada segundo os critérios do Código Penal; se revelar-se ineficaz, ainda que aplicada 
no valor máximo, poderá ser aumentada até três vezes, tendo em vista o valor da vantagem econômica auferida 
(BRASIL, 1998). 
308 Lei 9.605/98: Art. 6º Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará: 
I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o 
meio ambiente; 
II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental; 
III - a situação econômica do infrator, no caso de multa (BRASIL, 1998). 
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causado e que se relacionem com a proteção ambiental, reforçando no autor do delito 
a ideia de validade das normas de proteção ambiental. 

Por tudo o quanto aqui exposto, conclui-se que a admissão da responsabilização penal 
plena e autônoma de pessoas jurídicas confere maior eficácia jurídica ao princípio da reparação 
integral, na medida em que tal forma de responsabilidade dispõe de mecanismos constritivos 
de natureza penal (prestações pecuniárias destinadas a programas de reparação ambiental, 
execução de obras de recuperação de áreas degradadas, etc; sanções penais de prestação de 
serviços a órgãos ou entidades voltados para a recuperação de áreas ambientalmente 
degradadas, dentre outros) e processual penal (condicionamento da concessão de sursis, do 
oferecimento de proposta de transação penal e do reconhecimento de extinção de punibilidade 
à reparação do dano) que ostentam evidente natureza reparatória, pois destinam-se a retirar 
recursos do ente coletivo poluidor e revertê-los para medidas de reparação dos danos ambientais 
provocados. 

Assim, afigura-se medida inevitável, à luz do sentido central do princípio da reparação 
integral, assegurar a recuperação de áreas ambientalmente degradadas por todos os mecanismos 
reparatórios lícitos, legítimos e legalmente previstos, que, neste caso, devem também abranger 
o mecanismo de controle penal, afinal, se os entes coletivos são os grandes responsáveis por 
degradações profundas das condições ambientais naturais, seriam também eles os entes mais 
capacitados para repará-las, seja pelo poder econômico de que gozam, seja pelos recursos 
técnicos e know-how próprios das suas atividades principais. Relegar o escopo de proteção 
penal apenas e tão somente a pessoas físicas, ou ainda, inviabilizar a incriminação da pessoa 
jurídica poluidora por insucesso da dupla imputação contra seus integrantes, representaria 
minimização do princípio da reparação integral, pois estar-se-ia a esperar a reparação do dano 
ambiental de um ente que não é causador dos maiores incidentes de degradação ambiental no 
momento presente, e, ainda que o fosse, não seria dotado de poder econômico ou técnico 
suficientes para levar adiante a recuperação integral de uma área ambiental degrada em 
condições de igualdade com uma pessoa jurídica, sobretudo se se estiver diante de custos de 
reparações multimilionários, como recorrentemente se verifica em grandes desastres 
ambientais. 

Tendo em vista que os danos ambientais provocados por entes coletivos poluidores 
ostentam aviltamentos descomunais, muito superiores à reduzida degradação ambiental 
provocada por pessoas físicas, infere-se que a imposição de sanções penais diretamente à pessoa 
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jurídica representa importante incremento à recuperação das condições ambientais anteriores, 
conferindo, assim, maior eficácia jurídica ao princípio da reparação integral. 
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Considerações finais 
O intuito do presente trabalho consistiu em esmiuçar a eficácia jurídica proveniente da 

superação da Teoria da Dupla Imputação no que tange ao paradigma jusambientalista 
inaugurado pela Constituição Federal de 1988, perante a qual alçou-se o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado ao status de bem jurídico da máxima relevância constitucional. 

A fim de alcançar tal desiderato, expôs-se, incialmente, o status quo de absoluta 
irresponsabilidade penal de entes coletivos poluidores à luz das tradicionais concepções 
dogmáticas do Direito Penal, fundados eminentemente nas noções personalíssimas e 
individualistas de crime, de bem jurídico e de princípios limitadores do poder punitivo estatal. 
Neste ponto, apontou-se os principais argumentos apresentados por este espectro mais rígido 
da doutrina penalista, segundo o qual a defesa penal do meio ambiente confrontaria com todo 
o complexo normativo de um Direito Penal de matriz iluminista, humanista e racionalista. 

A tão propalada máxima do societas delinquere non potest, atrelada à arcaica concepção 
da pessoa jurídica como ente desprovido de consciência, autonomia e vontade próprias, 
infelizmente resistiu por muito tempo no seio da dogmática tradicional, servindo de escudo para 
que grandes organizações poluidoras fossem sempre consideradas como meros instrumentos da 
ação volitiva de seus integrantes. Não sendo possível, na esfera penal, atribuir a 
responsabilidade por condutas causadoras de degradação ambiental às próprias pessoas 
jurídicas, restou-se, por longa data, esvaziada a esperança de promover o devido accountabiliy 
destes entes pelo sistema de justiça criminal.  

Lado outro, ao destrinchar-se o fio condutor dos argumentos lançados pelos apoiadores 
do societas delinquere non potest, qual seja o apego exacerbado a uma concepção jurídica já há 
muito tempo incompatível com a realidade concreta verificada não apenas no Brasil, mas 
também na maioria das democracias desenvolvidas, conclui-se que a flexibilização das noções 
clássicas de crime, bem jurídico e de princípios limitadores do poder punitivo estatal pode (e 
deve) inserir-se no espaço de proteção ambiental a fim de reconstruir a concepção ontológico-
jurídica dos entes coletivos, sobretudo no que tange ao necessário reconhecimento da existência 
dos atributos da consciência, da autonomia e da vontade coletivas. Com efeito, torna-se viável 
(e necessário) atribuir e apreciar condutas delitivas de entes coletivos dentro do sistema de 
justiça criminal, de modo a prestigiar o comando explícito do art. 225, caput e §3º, da CF/88 
prevenindo, assim, condutas violadoras do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
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Referidos dispositivos (e todos os demais inseridos no capítulo VI da CF/88) consagram 
uma nova etapa tanto para o Direito Ambiental quanto para o Direito Penal, sob o ponto de 
vista que, a partir de sua edição, ambos os ramos jurídicos passariam a atuar em conjunto em 
prol do mesmo interesse protetivo, o que por sua vez demonstra a necessidade de viabilizar a 
persecução penal de entes coletivos poluidores. 

Como se viu, uma primeira tentativa de alcançar esta pretensão ocorreu através da 
idealização da Teoria da Dupla Imputação, a partir da qual deu-se o início da marcha penal 
contra empresas, sociedades legalmente constituídas, associações ou indústrias que, 
enriquecendo ilicitamente às custas do mal uso dos recursos naturais, viessem a cometer delitos 
ambientais. 

Entretanto, referida teoria ainda estava profundamente influenciada por tradicionais 
concepções ontológicas da pessoa jurídica (Teoria da Ficção Legal) desprovidas do devido 
reconhecimento da consciência, autonomia e vontade próprias destes seres. Nesse sentido, a 
Teoria da Dupla Imputação ainda mostrou-se como uma idealização doutrinária resistente à 
plena responsabilização penal de pessoas jurídicas, apresentando limitações que acabaram por 
reduzir expressivamente a eficácia protetiva do §3º, do art. 225, da CF/88, uma vez que  (1) 
impedia a persecução penal apenas e tão somente contra o ente coletivo poluidor; (2) acarretava 
a absolvição automática de entes coletivos poluidores conquanto houvesse extinção da 
punibilidade em relação aos integrantes, co-autores, concomitantemente imputados; (3) abria a 
possibilidade para que terceiros inocentes fossem injustamente processados por delitos 
ambientais. 

Agravando este cenário, a Teoria da Dupla Imputação ainda atravancava o 
accountability de entes coletivos poluidores na medida em que a demonstração, em juízo, do  

Pela virada jurisprudencial de 2014, conclui-se que a jurisprudência brasileira arreceou-
se da ineficácia jurídica trazida pela Teoria da Dupla Imputação, e, alinhando-se a novas 
concepções doutrinárias de juristas penalistas e ambientalistas, profundamente influenciadas 
por concepções mais sofisticadas da ontologia da pessoa jurídica (Teoria da Realidade 
Orgânica), finalmente assentiu com o reconhecimento da capacidade penal plena e autônoma 
das pessoas jurídicas poluidoras, reestabelecendo então, a eficácia jurídica do art. 225, caput e 
§3º, da CF/88, tal como pretendia, originalmente, o próprio poder constituinte. 

Tal como exposto, as mudanças sociais e políticas por que passou a sociedade 
contemporânea demandam do Direito vigente uma postura mais criativa diante de desafios 
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novos que já não são devidamente contemplados por mecanismos jurídicos arcaicos. Neste 
diapasão, a expansão penal plena e autônoma em torno dos entes coletivos poluidores 
representou mais uma das várias tendências do Direito contemporâneo, que se movem no 
sentido de alinhar a hermenêutica e a aplicação cotidiana das leis aos mandamentos do texto 
constitucional. 

Considerando que o sentido principal dos princípios jusambientalistas do 
desenvolvimento sustentável; da prevenção; do poluidor-pagador; e da reparação integral, todos 
com amparo constitucional, consiste na instituição de uma postura ampla de prevenção e 
reparação do meio ambiente, na qual Poder Público e coletividade sofram o devido 
accountability  pelos desmandos para com os recursos naturais, conclui-se que a melhor forma 
de conferir eficácia jurídica à chamada Constituição Ecológica é reconhecer a força normativa 
da literalidade do §3º, do art. 225, de modo a viabilizar definitivamente a responsabilização 
ambiental penal de entes coletivos poluidores.  
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