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RESUMO 

 

O presente trabalho teve por escopo a análise da imputação por crimes ambientais 

no processo penal em face da pessoa jurídica à luz do direito de defesa, considerando a 

ausência de disciplina na Lei 9.605/98 e a remissão legal genérica aos Códigos Penal e 

de Processo Penal.  

Optou-se pela exposição do tema no presente estudo em duas partes distintas, sob 

a perspectiva do direito penal (capítulos 1 e 2) e do direito processual penal (capítulos 3 

e 4). A escolha justificou-se em virtude da relação mantida entre os dois ramos, que 

mantêm uma mútua complementariedade funcional e, concomitantemente, guardam 

espaços de tensão. A partir desta constatação, analisou-se a expansão do direito penal 

sob a perspectiva da sociedade do risco. Ainda, verificou-se de que forma a Lei 

9.605/98 incorporou estas tendências de expansão, com estudo do bem jurídico, dos 

crimes de perigo abstrato e do emprego da técnica de assessoriedade administrativa.  

Delimitada a influência da sociedade do risco sob a dogmática penal ambiental, 

estudou-se a responsabilidade penal das pessoas jurídicas, para que se entendesse de que 

forma foi inserida no ordenamento.  A partir da abordagem dos requisitos estabelecidos 

para esta responsabilidade penal, indicaram-se as dificuldades de adequação à pessoa 

jurídica dos conceitos tradicionais de ação e culpa, construídos tradicionalmente sob 

uma perspectiva individual. Verificou-se que os entraves do processo de 

responsabilização resultam em denúncias genéricas, formuladas em afronta ao artigo 41 

do Código de Processo Penal. Ainda, viu-se que novas análises da responsabilidade 

penal coletiva partem da superação de alguns padrões ontológicos da teoria do delito e 

adotem uma perspectiva normativa.  

As conclusões obtidas na primeira parte foram aplicadas sobre a segunda parte do 

trabalho, a partir da análise do direito de defesa e da imputação. Foi visto ser garantido à 

pessoa jurídica o direito à ampla defesa em toda sua extensão. Dentre os problemas 

processuais manifestados pela sujeição passiva do ente coletivo, analisaram-se os mais 

relevantes sob a perspectiva do direito à ampla defesa: denúncia, citação, aplicação dos 



institutos da transação penal e suspensão condicional do processo, interrogatório, 

aplicação de pena e cabimento de ações impugnativas autônomas.  

 

Palavras-chave: Crimes ambientais; Responsabilidade penal da pessoa jurídica; Direito 

de defesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The scope of the present study was to analyze the imputation of environmental 

crimes to legal entities under the constitutional right of defense, considering the lack of 

discipline in Law 9.605/98 and generic references to the Criminal and Criminal 

Procedure Codes. 

The presentation of the theme under study has been divided into two parts, from 

the perspective of criminal law (Chapters 1 and 2) and criminal procedural law 

(Chapters 3 and 4). Such division is justified by virtue of the relationship established 

between the two branches, which maintain a mutual functional complementariness and, 

simultaneously, hold tension spaces among themselves. Based on this finding, the 

expansion of criminal law from the perspective of the risk society was then analyzed. 

Thereafter, the present study focused on how Law 9.605/98 had incorporated such 

expansion trends, by studying the concept of legal right, abstract danger crimes and the 

ancillary use of administrative law and principles. 

After having delimited the influence of risk society under environmental criminal 

dogmatic, the study aimed at the criminal liability of legal entities, in order to 

understand how it was inserted in the legal system. Upon the analysis of the 

requirements set forth for the criminal liability of legal entities, the study presents the 

difficulties related to adapting the traditional concepts of action and guilt to the legal 

entity, since they were traditionally forged under an individual perspective. It was 

shown that such difficulties may lead to the filing of generic complaints, circumstance 

that infringes Article 41 of the Criminal Procedure Code. Moreover, the study 

highlighted that new analyzes of collective criminal liability derive from the 

overcoming of some traditional ontological patterns of the crime theory, under a 

normative perspective. 

The conclusions reached in the first part were then applied to the second part of 

the dissertation, from the analysis of the right of defense and imputation. From our 

standpoint, the right to broad defense to its full extent is guaranteed to the legal entity. 



Among the procedural problems related to the criminal liability of legal entities, the 

most relevant under the perspective of broad defense were herein addressed: complaint, 

summons, application of institutes such as plea bargaining and probation of the lawsuit, 

interrogatories, imposition of penalty and suitability of autonomous objection lawsuits. 

Keywords: Environmental Crimes; Criminal liability of legal entities; Right to defense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

O tema da imputação por crimes ambientais no processo penal em face da pessoa 

juídica, sob a perspectiva do drieito de defesa foi escolhido a partir da constatação do 

vazio legislativo da disciplina processual penal da Lei 9.605/98, único diploma no 

âmbito pátrio que implementou a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Não se 

estabeleceu na lei em questão uma disciplina mínima sobre a forma de realização do 

processo penal em face da pessoa jurídica, limitando-se o artigo 79 do referido diploma 

legal a realizar uma remissão legal para aplicação subsidiária do Código de Processo 

Penal.  

A ausência de disciplina legal implica em entraves ao exercício da ampla defesa 

da pessoa jurídica, visto que os dispositivos do Código de Processo Penal foram 

historicamente forjados sob a perspectiva de uma estrutura individual de 

responsabilidade. A somar-se à falta de uma disciplina específica, especialmente na 

seara do direito ambiental, assiste-se ao largo emprego de novas técnicas de tutela penal 

que não se ajustam às estruturas tradicionais de imputação e implicam em 

consequências sobre a conformação do processo penal. 

A partir da constatação de tais dificuldades estruturais do processo em face da 

pessoa jurídica no direito penal ambiental, optou-se pela exposição do tema no presente 

estudo em duas partes distintas, calcadas em perspectivas do direito penal (capítulos 1 e 

2) e do direito processual penal (capítulos 3 e 4). Tal escolha metodológica justifica-se 

na medida em que direito penal e processual penal guardam uma relação de mútua 

complementariedade funcional e, concomitantemente, espaços de tensão permanentes 

entre ambos. Em relação aos crimes contra o meio ambiente, as diferenças de 

conciliação entre direito penal e processual penal resultam evidentes. Enquanto o direito 

penal se expande para a proteção de novos bens jurídicos de cunho coletivo e adota 

técnicas de antecipação ou de administrativização da tutela penal, por outro lado, o 

direito processual mantém seus pilares garantistas reitores que, do ponto de vista de 

imputação e defesa, demandam, dentre outros, a formulação de acusações claras e 

precisas.  



Desta forma, entendeu-se que a análise do processo penal em face da pessoa 

jurídica somente poderia realizar-se a partir de uma abordagem anterior sobre os 

aspectos penais relacionados ao tema, sob pena dos alegados “espaços de tensão” 

mantidos entre direito penal e processual penal permanecerem latentes e despercebidos. 

Por essa razão, o trabalho se inicia no capítulo 1 com um necessário desenvolvimento 

sobre o fenômeno de expansão do direito penal e o desenvolvimento da sociedade pós 

industrial do risco. Vê-se ainda neste capítulo os reflexos da sociedade do risco sobre a 

tutela do meio ambiente, sob a perspectiva específica da tutela dos bens jurídicos 

supraindividuais, dos crimes de perigo abstrato e da assessoriedade administrativa do 

direito penal.  

Mas para a compreensão do problema proposto à análise foi necessário avançar na 

abordagem da dogmática penal, desenvolvendo-se no capítulo 2 o estudo da 

responsabilidade penal da pessoa jurídica. Entendeu-se que somente seria possível 

apreender de forma aprofundada as dificuldades processuais da responsabilização penal 

do ente coletivo no âmbito do direito ambiental a partir do conhecimento de suas 

principais caraterísticas e de eventuais limitações de seus institutos. Para este estudo, foi 

empreendido um retrospecto histórico sobre o desenvolvimento da responsabilidade 

penal da pessoa jurídica e os seus contornos essenciais no atual ordenamento jurídico 

pátrio. Ainda, analisou-se a responsabilidade a partir da adoção de um modelo 

individual de imputação e também os novos desenvolvimentos empreendidos na 

doutrina a partir da adoção de uma perspectiva social ou sistêmica de responsabilidade.  

Na segunda parte do trabalho aplicaram-se as constatações de natureza penal 

ambiental sobre a estrutura do processo penal, identificando-se os problemas 

relacionados à imputação penal em face da pessoa jurídica e seus principais momentos 

no iter processual. Para tanto, adotou-se especificamente a perspectiva do direito de 

defesa, cuja análise realiza-se ao longo do capítulo 3. Ainda, o estudo da imputação 

mostrou-se necessário para que fosse possível compreender, principalmente, os 

problemas relacionados à formulação de denúncias em face dos entes coletivos. 

A partir dos desenvolvimentos nos capítulos anteriores, indica-se especificamente 

no capítulo 4 os momentos processuais que apresentam maiores problemas em relação à 

sujeição passiva da pessoa jurídica. Dentre tais momentos surgem diversos 

questionamentos sobre a forma de realização da citação, aplicação dos institutos da Lei 



9.099/95, interrogatório, aplicação da pena e apresentação de medidas impugnativas 

autônomas. 

O escopo do trabalho desenvolvido situa-se na contribuição para o debate 

acadêmico sobre os problemas decorrentes da ausência de regulamentação da 

responsabilidade penal da pessoa jurídica, embora se reconheça que não há respostas 

únicas ou definitivas para maioria das situações analisadas. A partir da exposição, 

buscou-se discutir alternativas de solução ao vazio legal da Lei 9.605/98, por meio de 

uma conformação processual que privilegie o respeito ao direito de defesa da pessoa 

jurídica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÕES  

 

1. A responsabilidade penal da pessoa jurídica foi introduzida no sistema 

jurídico pátrio pela Constituição Federal de 1988 e prevista de forma pioneira no âmbito 

da legislação ordinária pela Lei 9.605/98. No entanto, a previsão da responsabilidade 

neste diploma legal não se realizou sob uma perspectiva processual, de forma que o 

artigo 79 da Lei 9.605/98 limitou-se a indicar a aplicação subsidiária do Código Penal e 

de Processo Penal. A partir deste vácuo de disciplina legal surgem diversos 

questionamentos sobre a conformação do processo penal em face da pessoa jurídica, 

que podem ser analisadas, sobretudo, pela perspectiva do direito de defesa. 

2.  O direito penal e o direito processual penal desenvolvem-se sob a 

orientação dos bens e valores eleitos pela organização social em que se inserem. Estes 

ramos mantém uma mútua de complementariedade funcional, de forma que a 

conformação teleológica do direito penal exerce uma influência sobre o direito 

processual penal. Não obstante,  observa-se espaços de tensão permanente entre ambos: 

a orientação garantista do direito processual penal pode ir de encontro às funções 

desempenhadas pelo direito penal, ou ainda, as transformações sociais incorporadas 

pelo direito substantivo não se refletem de igual forma no direito processual.  

3. No tocante a tais transformações sociais incorporadas pelo direito 

substantivo, o desenvolvimento econômico, político e tecnológico do século XX 

resultou numa consequente expansão do direito penal, com intensa produção legislativa. 

O risco se apresenta como elemento nuclear de organização social, afetando-a em todas 

as suas perspectivas. A ausência de diretrizes científicas que pautem condutas seguras 

influenciam na manifestação de um sentimento coletivo de temor social, que se 

traduzem em demandas pela contenção de risco. As expectativas sociais de regulação 

conduzem ao desempenho pelo direito penal de uma função promocional de diversos 

valores sociais e à regulação de temas variados, dentre os quais, o meio ambiente. 

4. No campo do meio ambiente, o advento da sociedade do risco implica em 

demandas por instrumentos de controle sobre o desenvolvimento tecnológico e 

industrial. No âmbito nacional, a progressiva conscientização sobre a necessidade de 

preservação e tutela do meio ambiente, resultou na adoção de diversas tendências desta 

expansão do direito penal. A Constituição de 1988 estabeleceu no parágrafo 3o do artigo 

225 a previsão de cominação de sanções penais e administrativas aos sujeitos que 



eventualmente causem lesão ao meio ambiente, posteriormente cominados de forma 

global na Lei 9.605/98. Não obstante os avanços na reunião em um diploma penal de 

quase todas as infrações administrativas e penais, apontou-se como crítica o emprego 

pelo legislador de conceitos amplos, do emprego de crimes de perigo abstrato e da 

excessiva dependência do ramo administrativo. 

5. Quanto ao emprego de conceitos amplos, verificam-se dificuldades em 

torno de da delimitação do bem jurídico meio ambiente. Os elementos integrantes do 

meio ambiente são muitas vezes dotados de generalidade e conceituação ampla, o que 

dificulta a identificação do momento da lesão e a definição de um nexo de causalidade.  

Na legislação pátria, apresentam-se dificuldades de transposição do bem jurídico meio 

ambiente para muitos dos tipos penais, surgindo dúvidas sobre a lesividade e a 

aproximação a delitos de mera desobediência. A fluidez e generalização dos conceitos 

podem resultar na afetação do exercício do direito defesa do acusado, na medida em que 

se dificulta a apreensão do conteúdo da norma penal imputada.  

6. Também os tipos penais de perigo abstrato são amplamente empregados 

na Lei 9.605/98 e traduzem problemas quanto à sua legitimidade. Tais crimes 

prescindem da demonstração de uma lesividade individual e adotam uma ideia de 

lesividade a uma instância, ou de um âmbito de atividades. Em virtude das 

características peculiares ao ramo ambiental, na hipótese de crime de perigo abstrato, o 

tipo penal se torna ainda mais amplo e vago, com largos espaços para presunções de 

periculosidade. Referidas técnicas legislativas transferem evidentes ônus à defesa, pois 

passa a competir a esta a destituição de presunções estabelecidas legalmente. Além 

disso, por meio de formulações vagas e imprecisas não se atende à necessária 

delimitação da imputação dirigida ao  acusado. 

7. Ainda, como decorrência dos influxos da sociedade do risco, tem-se o 

emprego proliferado na Lei 9.605/98 de normas penais em branco e de uma larga 

assessoriedade administrativa. Por norma penal entende-se o preceito de um tipo penal 

que se complementa por meio de norma administrativa de caráter geral. A 

assessoriedade administrativa engloba normas penais em branco e também 

complementações do tipo penal por conceito e por ato administrativo concreto. Critica-

se o emprego da assessoriedade administrativa pelo fato de que direito penal é visto 

como mera transgressão de uma norma ou regra técnica. Adotam-se tipos de descrição 

genérica e cuja identificação do conteúdo da proibição na norma administrativa não se 

realiza com facilidade, em virtude da profusão e caráter assistêmico da regulamentação. 



Tais dificuldades de identificação da conduta proibida  podem conduzir a entraves no 

exercício do direito de defesa do acusado 

8. Além das novas técnicas de tutela penal, a responsabilidade penal da 

pessoa jurídica também é introduzida na legislação como decorrência das alterações 

sociais manifestadas a partir da sociedade do risco. No curso do século XX a empresa 

consolida-se como matriz organizacional da sociedade, o que implica a assunção de 

correspondentes deveres e responsabilidades. A criminologia e o direito penal passaram 

a enxergar na empresa um centro suscetível para favorecimento da prática de ilícitos e  

as demandas da sociedade do risco determinam a contenção das atividades arriscadas 

pelo estabelecimento da responsabilidade penal dos entes coletivos. 

9. A previsão da responsabilidade penal da pessoa jurídica foi inserida no 

sistema constitucional pátrio a partir de 1988 e posteriormente, regulamentada quanto 

aos crimes ambientais pela Lei 9.605/98. No tocante à responsabilização individual, foi 

criada a figura de um garante atribuível à determinadas pessoas ligadas à gestão. 

Critica-se a criação de um dever genérico de impedir um fato indeterminado, ampliando 

de forma excessiva o conceito de garante. 

10. Quanto à responsabilidade da pessoa jurídica no pólo passivo, o artigo 3º 

da Lei n. 9.605/98 estabelece dois requisitos para a configuração da responsabilidade 

penal da pessoa jurídica: (i) o cometimento de infração penal ambiental por decisão do 

representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado e (ii) a prática no interesse 

ou em benefício da empresa. A respeito dos requisitos, aponta-se a necessidade de 

determinação da decisão do ente coletivo, como ainda, impõe-se uma coautoria 

necessária entre o ente coletivo e o agente individual, de forma que a responsabilidade 

da pessoa jurídica pressupõe a da pessoa física. A ausência de uma disciplina na lei 

sobre a responsabilidade coletiva resulta na prática em questionamentos relacionados à 

aplicação de institutos ligados à pessoa física. Identificam-se problemas estruturais de 

adequação dos conceitos de ação e culpa para a responsabilização coletiva. Verificam-se 

entraves relacionados ao processo de delimitação de condutas no âmbito das estruturas 

empresariais, que resultam em afronta ao artigo 41 do Código de Processo Penal.  

11. A estrutura individual de imputação adotada pela dogmática tradicional 

apresenta um forte déficit regulatório para amparar situações de responsabilidade 

coletiva. O paradigma individual adotado tradicionalmente pelo Direito Penal não se 

adequa a delitos realizados por padrões de comportamento coletivos, concebidos por um 

complexo de ações interligadas. Assiste-se no âmbito empresarial a uma divisão dos 



componentes fundamentais da responsabilização, por meio de uma diferenciação 

funcional e descentralização dos processos de ação e decisão, com uma distribuição das 

capacidades e de conhecimento em diferentes níveis da estrutura.  

12. Algumas figuras dogmáticas de responsabilização individual têm sido 

desenvolvidas para justificar a responsabilização no âmbito da estrutura empresarial. 

Tais figuras não equivalem ou substituem a responsabilidade da pessoa jurídica, mas 

são adotadas de forma paralela à responsabilização coletiva. Dentre tais figuras, 

destacam-se a responsabilidade decorrente da infração de deveres e a autoria mediata.  

13. Além de critérios individuais, novas análises da responsabilidade penal 

do ente coletivo partem da superação de determinados padrões ontológicos 

tradicionalmente concebidos na teoria do delito. As estruturas dogmáticas tradicionais 

encontram-se, ainda hoje, fundamentalmente baseadas na perspectiva da ação da escola 

finalista, relacionadas a uma alteração no mundo exterior a partir da atuação pela 

vontade de um ser consciente, praticada com um determinado fim. Em relação à culpa, 

concebe-se tradicionalmente como uma qualidade valorativa negativa que se atribui à 

vontade de agir.  A adoção de novos paradigmas para análise o fenômeno da 

responsabilidade corporativa tem sido associada à superação da perspectiva finalista e 

adoção de uma perspectiva normativa da teoria do delito. 

14. Fundamenta-se esta nova perspectiva na funcionalização e 

desmaterialização das categorias de ação e culpa, em que tais categorias deixam de ser 

tomadas pela perspectiva ontológica e passam a ser tomadas normativamente por sua 

função e significado social. Leva-se em conta o rol de deveres atribuíveis a determinado 

ente coletivo. A ação é entendida como expressão de um comportamento de um ente 

dotado de direitos e deveres socialmente determinados. A capacidade de culpa do ente 

moral é apreendida pela possibilidade da empresa organizar o seu comportamento, isto 

é, de gerenciar as suas próprias esferas de liberdade atribuídas pelas normas jurídicas. A 

culpabilidade será extraída a partir de um déficit de fidelidade ao direito, ou uma 

carência de motivação jurídica adequada que afete a confiança geral na vigência da 

norma. Assiste-se a uma tendência de imposição ao estabelecimento de mecanismos 

privados de regulação e fixação de deveres, tais como por meio de programas de 

compliance. Tais mecanismos de autorregulação desempenham a função de estabelecer 

uma cultura corporativa de combate ao crime. Neste contexto, a responsabilidade penal 

da pessoa jurídica decorreria da violação de um dever, expresso no fato de que a 

empresa não evitou a instauração de uma cultura corporativa tendente à prática 



criminosa. Dentre os diversos modelos de culpabilidade própria da pessoa jurídica 

desenvolvidos pela doutrina, alguns destacam-se pelas reiteradas referências e 

destaques, baseados na culpabilidade por defeito de organização, por condução da 

atividade empresarial e pelo injusto do sistema.  

15. Como crítica às novas concepções aponta-se o fato de que os 

mecanismos de autorregulação tomados como referencial para determinação da ilicitude 

de determinada conduta podem conduzir a uma superficialidade da análise dos fatos. 

Não se pode perder de vista a complexidade das estruturas e atividades empresariais, 

que dificultam o estabelecimento de critérios específicos para conformação de 

autorregulações exaurientes.  

16. A dificuldades decorrentes do modelo de responsabilização penal do ente 

coletivo adotado pela Lei 9.605/98 se refletem na realização do processo penal, 

sobretudo pela perspectiva da ampla defesa. A correta compreensão da extensão do 

direito de defesa leva em consideração seu processo histórico de consolidação e suas 

características. O direito de defesa é antes de tudo um direito fundamental. Enquanto tal, 

é entendido como um direito humano positivado em determinado ordenamento jurídico 

e, por esta razão, passível de reivindicação frente ao Estado.  

17. Os direitos fundamentais são históricos e positivos, resultado das lutas e 

reivindicações em defesa de novas liberdades em face do Poder. São universais, visto 

que não se restringem a um grupo ou a uma categoria de pessoas, como ainda, são 

inalienáveis e irrenunciáveis, na medida em que são intransferíveis. No que diz respeito 

à titularidade, possuem como destinatários todos aqueles que estejam sujeitos à ordem 

jurídica brasileira, incluindo-se as pessoas jurídicas.  

18. Do ponto de vista de sua estrutura normativa, a norma constitucional que 

assegura o exercício do contraditório e da defesa é uma norma-princípio, expressando-

se quanto ao seu conteúdo em um direito prima facie, que deve ser realizado em sua 

máxima medida possível. 

19. Sob a perspectiva de garantia constitucional, entende-se a ampla defesa 

como um direito público subjetivo, na medida em que se atribui ao particular a 

possibilidade de exigir seu cumprimento, importando em imposições ao Poder Público 

de atuações ou vedações destinadas a fazer valer o direito. Para além da dimensão de 

direitos públicos subjetivos da parte, a ampla defesa, juntamente com as demais 

garantias, configura a salvaguarda do próprio processo, enquanto fator legitimante do 

exercício da jurisdição. Em razão da fundamental função exercida, amplia-se a visão da 



defesa apenas como direito para ultrapassar a dimensão individual do acusado e afirmá-

la como verdadeira garantia da própria sociedade. 

20. A norma do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal garante não só o 

direito fundamental à defesa, mas também que seu exercício seja efetivado de maneira 

ampla. A garantia abrange (i) o direito de informação, que obriga o órgão julgador a 

informar à parte contrária sobre os atos do processo; (ii) o direito de manifestação, que 

assegura à parte a possiblidade de manifestar-se oralmente ou por escrito sobre os 

elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos; e o (iii) direito de ver seus 

argumentos considerados. Instrumentaliza-se no panorama processual penal por dois 

aspectos: a autodefesa e a defesa técnica. 

21. A defesa técnica é aquela que deve ser exercida por defensor ou 

advogado, profissional técnica e legalmente habilitado, com escopo de assegurar os 

direitos do imputado na investigação e persecução penal. A defesa técnica é uma 

garantia não só do imputado, mas de toda a sociedade, concernente à correta apuração 

do fato e desenvolvimento do processo. Por esta razão, realiza-se de forma independente 

da vontade do imputado. Como expressão deste caráter publicista e social da garantia,  o 

artigo 133 da Constituição de 1988 considera o advogado indispensável à 

Administração da Justiça.  Deve ainda ser efetiva, garantido-se a real defesa dos 

interesses da parte, como ainda deve ser plena, isto é, deve estar presente durante todo o 

iter processual.  

22. A autodefesa exerce-se pelo próprio acusado e se traduz na oportunidade 

do sujeito passivo da relação processual resistir pessoalmente à pretensão estatal. 

Consubstancia-se em direito de presença, direito de audiência e direito de postular 

pessoalmente.  Aplica-se ao imputado o princípio do nemo tenetur se detegere, que 

garante ao imputado o direito ao silêncio e de não colaborar com a instrução probatória. 

A autodefesa é renunciável, podendo o sujeito passivo se negar a declarar. Estando 

assegurado o direito ao silêncio, não se pode atribuir ao seu exercício qualquer prejuízo.  

23. A imputação define-se como a atribuição de um fato penal relevante a 

alguém sendo que o fato da imputação se presta a delimitar a acusação. A imputação 

pode ser empreendida como um ato ou um juízo. Destaca-se a importância do seu 

conteúdo, a partir do qual o imputado toma ciência dos fatos que lhe são atribuídos e 

implica em consequências em sua esfera de direitos processuais. Adotando-se a 

imputação em sentido estrito, equivale ao momento em que a acusação é formalmente 

posta contra o indivíduo. À luz do juízo da imputação stricto sensu, é necessário que, na 



denúncia seja descrito de maneira clara qual é a conduta que se pretende ver analisada e 

provada durante a ação penal, devendo preencher determinados requisitos estabelecidos 

legalmente, expressos nos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.   

24. A observância dos requisitos da imputação ganha especial relevo no 

âmbito de denúncias contra as pessoas jurídicas. Assiste-se com frequência a entraves 

no tocante à generalidade da descrição da conduta, em geral sustentada sob o argumento 

de que, em tais hipóteses, não seria possível a elaboração de uma narrativa 

individualizada da imputação. No tocante ao bem jurídico “meio ambiente”, a 

generalidade do conceito pode dificultar a identificação de uma efetiva lesão ou perigo 

de lesão ao bem jurídico tutelado, resultando, por consequência, em uma acusação 

ampla e genérica e em uma absoluta insegurança jurídica quanto à fixação dos limites 

entre a licitude e ilicitude das condutas. Também quanto aos crimes de perigo abstrato 

da Lei 9.605/98, a denúncia baseia-se em uma presunção de periculosidade, a partir da 

descrição de uma conduta a hipoteticamente perigosa. Transfere-se à defesa o ônus de 

destituir presunções estabelecidas legalmente, isto é, de que não houve qualquer 

afetação ao meio ambiente. Em relação à assessoriedade administrativa, a acusação 

pode deixar de indicar com precisão o preenchimento administrativo do conceito ou 

norma a que a lei penal faz remissão, tornando a denúncia igualmente genérica e inepta. 

25. Os problemas relacionados à delimitação da conduta na descrição da 

peça acusatória também estão presente no tocante à responsabilidade penal da pessoa 

jurídica. Em se tratando de acusação contra um ente coletivo, há de se atentar a 

descrição dos requisitos do artigo 2º. e 3º da Lei 9.605/98. A responsabilização da 

pessoa jurídica necessita da demonstração de que a infração tenha sido cometida (i) por 

decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado e (ii) 

praticada no interesse ou benefício da sua entidade. Neste âmbito, a generalidade da 

denúncia decorre especialmente de equívocos interpretativos sobre a identificação das 

condutas demonstrativas do processo decisório. Para identificação dos processos 

decisórios do ente legal, não basta ater-se a acusação aos contratos sociais ou estatutos, 

mas é preciso identificar a conduta individual praticada no contexto atrelado ao fato 

imputado. 

26. Além dos entraves em relação à formulação de denúncias genéricas, 

assiste-se a dificuldades de adaptação em diversos outros momentos processuais. No 

tocante à citação, esta deve dirigir-se diretamente à pessoa do acusado, que, no caso da 

pessoa jurídica, deve ser seu representante, nos termos do artigo 37 do Código de 



Processo Penal. Na hipótese de eventuais transformações societárias e mudanças de 

representante legal, deve receber a citação e responder a ação penal o representante que 

que ocupa o cargo no momento da propositura da ação, e não que ocupava o cargo à 

época dos fatos. 

27. No tocante aos institutos da transação penal e suspensão condicional do 

processo, entende-se pela aplicabilidade dos institutos aos entes coletivos, na medida 

em que  comparecem pessoalmente em Juízo por meio de um representante legal. Em 

relação à transação penal, evidencia-se o caráter eminentemente punitivo que se confere 

à medida, visto que as penalidades como a interdição temporária, suspensão total das 

atividades ou proibição de contratação com poder público podem conduzir até mesmo 

ao encerramento das atividades da empresa, em caráter preliminar. Em relação à 

suspensão condicional do processo, discute-se a possibilidade de aplicação integral à 

pessoa jurídica das condições, em face do caráter pessoal de algumas das previsões. 

Entende-se possível o comparecimento periódico em juízo da pessoa jurídica para 

informação e justificativa das atividades. 

28. O interrogatório da pessoa jurídica implica que o representante legal, 

diretor ou sócio que ocupa a função de representação da empresa no curso da instrução 

deva responder ao processo e submeter-se ao ato. Assegura-se à pessoa jurídica as 

mesmas garantias da pessoa física, devendo, portanto, ser observada a aplicação do 

princípio do nemo tenetur se detegere ao ente coletivo. Verifica-se possíveis limitações 

à realização do ato por representante da empresa em razão de eventual distanciamento 

sobre os fatos, sobretudo decorrentes de mudanças societárias. Ainda, a acumulação na 

mesma pessoa física da condição de acusado e representante legal pode resultar em um 

conflito de interesses e colidência de defesas. Em face do silêncio da legislação pátria, 

entende-se que o conflito pode ser resolvido pela nomeação de um mandatário ou 

procurador para realização do ato. O conflito presume-se desde logo diante da 

cumulação passiva.  

29. No tocante à aplicação de pena, a lei elencou de forma geral as sanções 

aplicáveis, sem relacioná-las a qualquer dos tipos penais. Critica-se a severidade das 

medidas impostas em caráter preliminar, que podem ocasionar consequências 

econômicas devastadoras para a empresa e, com isso, impor a terceiros os efeitos da 

condenação. Exceção às hipóteses das penas restritivas de direito do tipo suspensão das 

atividades e interdição do estabelecimento, não há indicação no diploma legal de 

critérios para orientar a escolha pelo magistrado da penalidade aplicável. Mesmo em 



relação à suspensão e interdição, os critérios fixados nos parágrafos 1º. e 2º. do artigo 

22 são excessivamente amplos e abrem a possibilidade de que o juiz opte pela aplicação 

de uma ou outra penalidade. Critica-se também a ausência de definição em abstrato do 

quantum atribuível a cada uma das penas (exceção à proibição de contratar com poder 

público), o que o que conduz ao livre arbítrio do juiz  no tocante à dosimetria da pena 

imposta à pessoa jurídica.  

30. Tais lacunas legais afetam diretamente a garantia da motivação das 

decisões judiciais, prevista no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal. A garantia 

da motivação, por sua vez, se perfaz em um mecanismo de controle da legalidade e do 

nexo entre o convencimento e as provas, tanto sob o ponto de político, como processual. 

A motivação relaciona-se não apenas ao contraditório, mas também à ampla defesa, 

visto que pela garantia da motivação é possível realizar um controle da eficácia do 

direito de defesa exercido durante a instrução. 

31. Como forma de superação da lacuna legal, adota-se o entendimento de 

que a escolha e fixação da pena da pessoa jurídica deve ser realizada sobretudo a partir 

de considerações particulares à sua estrutura corporativa e à sua política ambiental. 

Além disso, o processo de dosimetria deve pautar-se em um juízo de proporcionalidade 

da pena a ser imposta.  

32. No tocante à discussão sobre o cabimento de habeas corpus ou de 

mandado de segurança em favor do ente coletivo, entende-se ser cabível ao ente 

coletivo apenas mandado de segurança. Pessoas físicas e jurídicas não comportam 

situações jurídicas semelhantes, a partir do que a sua desigualdade deve implicar em 

tratamentos jurídicos diferenciados. A diferença de posições subjetivas das pessoas 

física e jurídica fundamenta-se nas penas aplicáveis em tese a uma e outra, 

respectivamente: penas privativas de liberdade dentre outras) e penas diversas à prisão. 

O cabimento do habeas corpus delineia-se apenas às situações em que cabível em tese a 

aplicação de pena privativa de liberdade. O conceito de “liberdade de locomoção” não 

comporta ampliação.  
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