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RESUMO

O presente trabalho aborda a relação entre a culpabilidade e a responsabilidade
penal das pessoas jurídicas. A pesquisa tem como objetivo principal analisar as construções
teóricas que pretendem responder – ainda que criticamente – aos problemas existentes na
mencionada relação, desenvolvendo (ou rejeitando) um conceito de culpabilidade (ou
equivalente) da pessoa jurídica, bem como identificar meios de limitação desse modelo de
responsabilidade.
Para tanto, o trabalho ressalta o debate havido, na admissão da
responsabilidade penal da pessoa jurídica, entre política criminal e dogmática, enfatizando
a necessidade de estratégias que transcendam o individualismo, fazendo uma breve
descrição da culpabilidade individual e destacando os modelos de responsabilidade das
pessoas jurídicas, bem como a relação entre ação e culpabilidade.
Por fim, será essencial compreender o conceito de “programas de compliance”
e os efeitos de sua adoção nos mais variados sistemas legais existentes, para, com isso,
definir critérios mínimos para uma racional aplicação dessa responsabilidade.
Palavras-chave: Culpabilidade – Pessoa Jurídica – Responsabilidade Penal – Política
Criminal – Programas de Compliance – Autorregulação.

ABSTRACT
The presente work discusses the relation between culpability and criminal
responsibility of corporations. The research has as its main goal to analyze the theorical
constructions that intend to give answers – even criticals – to the problems existent in the
mentioned relation, developing (or denying) a concept of corporation’s culpability (or
equivalent), and identify limits to this model of responsibility.
In order to do so, the work brings out the debate between criminal policy and
dogmatic that exists in the admission of corporation’s criminal responsibility, emphasizing
the need for strategies that transcend individualism, doing a brief description of individual
culpability and pointing out the models of corporation responsibility, as well the relation
between action and culpability.
Finally, it will be paramount to understand the concept of “compliance
programs” and the effects of its adoption in legal systems throughout the world, to define
minimum requiriments for a rational application of this responsibility.
Key-words: Culpability – Corporation – Criminal Responsibility – Criminal Policy –
Compliance Programs – Self-regulation.
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1. EXPOSIÇÃO DO PROBLEMA
1.1. A responsabilidade penal das pessoas jurídicas: um embate entre política
criminal e dogmática?
O tema da responsabilidade penal da pessoa jurídica não é inédito na
história. Vem, contudo, sendo constantemente abordado nos mais recentes trabalhos
doutrinários por se revelar como um campo de conflito entre dois aspectos essenciais
para a construção da Ciência do Direito Penal: a dogmática e a política criminal.
Nesse sentido, a dogmática penal tem se mostrado refratária às modificações
no plano da sujeição ativa que a admissão dessa forma de responsabilização coloca1,
justificando tal posicionamento na própria essência da pessoa jurídica, que a tornaria
incompatível com os juízos reflexivos que a imposição de uma sanção penal demanda,
todos eles voltados para a psique do agente.
Em sentido oposto, contudo, seus defensores vêm se debatendo por sua
admissão, asseverando que a realidade tem exigido essa modificação e, manter-se alheia
a ela seria transformar o Direito Penal em letra morta2. Assim, sendo necessária a
responsabilidade penal da pessoa jurídica, o problema estaria um passo além, ou seja,
em como fundamentá-la teoricamente3.
Os debates doutrinários, contudo, parecem não constituir óbice suficiente
para que o legislador admita a responsabilização da pessoa jurídica, quando se observa
1

Sobre isso, afirma LAMPE: “¿Por qué la dogmática penal há evitado hasta ahora desarrollar una teoría del
injusto del sistema? Probablemente, la principal causa há sido que la dogmática – así como su
acompañante, la criminología – hasta la fecha han partido, exclusivamente, de un puñado de autores
individuales y se han centrando primariamente en las estructuras del injusto del indivíduo y no del
sistema. Pese a que la dogmática no se le há escapado el hecho de que un autor puede agruparse com
outros formando un sistema organizados de manera más o menos estricta, de ahí no há extraído la
consecuencia de que el autor pierda parte de su responsabilidad en detrimento del sistema social, ni que le
corresponda un incremento en su cuota de responsabilidad debido al sistema.”. LAMPE, Ernst-Joachim.
La dogmática jurídico-penal entre la ontología social y el funcionalismo. Trad. Carlos Gómez-Jara Díez;
Guillermo Orce e Miguel Polaino Orts. Lima: Grijley, 2003, p. 98.
2
Como assevera FEIJOO SÁNCHEZ, analizando a reforma trazida pela LO 5/2010 ao Código Penal
español, que albergou a responsabilidade penal da pessoa jurídica: “La reforma en este punto nos
demuestra que el ordenamiento penal no es ni puede ser inmune a la evolución de las sociedades y que
dicha evolución no sólo determina una expansión de la parte especial del Derecho Penal. La radical
transformación del Derecho Penal vigente a través del art.31 bis obedece a factores complejos que se
interrelacionan entre sí cuya influencia exacta resulta difícil de determinar.”. FEIJOO SÁNCHEZ,
Bernardo José. La persona jurídica como sujeto de imputación jurídico penal. In: BAJO FERNÁNDEZ,
Miguel. et al. Tratado de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pamplona: Civitas, 2012 p. 50.
3
Como afirma BACIGALUPO, “Si la responsabilidade penal de la persona jurídica es necesaria, o problema
teórico será la posibilidad de fundamentarla.”. BACIGALUPO ZAPATER, Enrique. “Compliance” y
derecho penal: prevención de la responsabilidade de directivos y de empresas. Buenos Aires:
Hammurabi, 2012, p. 102.

que diversos países, por grande influência, é bem verdade, das normativas
internacionais, vêm admitindo alguma forma de responsabilização de tais entes,
encaminhando-se, em especial, à tão temida responsabilidade penal. E, diga-se, temida,
justamente porque, ao encarar um sujeito completamente diverso daquele para o qual a
teoria do crime foi construída, não se encontra solução hábil para adequar o “modelo”4
já existente de responsabilidade penal.
Nesse contexto, deflagra-se como objeto central das recentes preocupações
doutrinárias em relação à responsabilidade penal da pessoa jurídica a tentativa de sua
compatibilização com a culpabilidade. O enfrentamento da questão da responsabilidade
penal da pessoa jurídica desde o primado da culpabilidade é interessante por consistir
campo de amplo debate e mínimo consenso (para não se dizer nenhum) mesmo entre os
defensores dessa forma de responsabilização. De outro lado, a culpabilidade é expressão
máxima, na teoria do delito, da valoração do subjetivo, subjetividade esta que, em
princípio, parece incompatível com a pessoa jurídica.
Nesse debate, contudo, não se pode descurar da função limitadora do
exercício punitivo estatal que a culpabilidade pode (e deve, pensa-se) exercer e que, se
anulado, converte qualquer modalidade de responsabilização em objetiva.
A preocupação do presente trabalho será, então, delinear o estado da
questão. Entender como a relação entre a culpabilidade e a responsabilidade da pessoa
jurídica vem sendo tratada na doutrina e nas legislações, verificando pontos comuns que
nos permitam observar um conteúdo mínimo de que a responsabilização da pessoa
jurídica (e, saliente-se, não só responsabilização penal) não possa se desapegar, tendo-se
em conta, para tanto, a função limitadora do exercício punitivo que o conceito de
culpabilidade (ou que seu equivalente, dependendo da formulação teórica) deve realizar.
Perceba-se, portanto, que a preocupação da pesquisa não é apenas teórica,
mas também prática. Afinal, a existência de leis prevendo a responsabilização, inclusive
penal, da pessoa jurídica (e a tendência internacional de previsão cada vez mais
abrangente de tal responsabilização) não permite que um estudo comprometido possa se
fazer alheio à necessidade de delinear critérios mínimos para que esta responsabilização
se realize de forma racional e limitada.
Nesse aspecto, será de suma importância analisar o tema dos programas de

4

Usou-se a expressão “modelo” entre aspas por crer-se não haver real uniformidade na aplicação do
Direito Penal, mesmo em relação ao sujeito pessoa física. Teremos oportunidade de vislumbrar essa falta
de uniformidade ao tratar da própria culpabilidade individual (capítulo 3).

compliance, revelando como a dimensão organizativa da pessoa jurídica pode ter
influência sobre a sua responsabilização e servir de critério orientativo para o
dimensionamento dessa responsabilidade.
Pensa-se, assim, que o embate entre política criminal e dogmática que o
tema da responsabilidade penal da pessoa jurídica encerra, em especial sob o enfoque da
culpabilidade, e pelo qual o presente trabalho irá trafegar, deve render frutos práticos,
que, sem revelar o fim do debate, podem (e devem) constituir critérios mínimos no
tratamento desta e mesmo de outras modalidades de responsabilização.

CONCLUSÕES
1. A responsabilidade penal da pessoa jurídica, apesar de não ser uma
inovação na história do direito, é tema que abre espaço ao embate entre dogmática e
política criminal, sobretudo porque a teoria do delito se desenvolveu voltada à pessoa
humana, demonstrando sua incompatibilidade com este “novo” sujeito do Direito Penal.
2. Entre as objeções dogmáticas à responsabilidade penal da pessoa jurídica,
sobressai a culpabilidade pelo substrato psicológico que contém e que seria
incompatível com o ente coletivo, em face do seu déficit de subjetividade.
3. A dogmática, contudo, não é um fim em si mesmo. É produto histórico,
devendo, portanto, ser compatibilizada com as demandas da sociedade, observando-se, é
claro, os limites estabelecidos nos direitos humanos fundamentais.
4. Há uma demanda político-criminal pela responsabilidade penal da pessoa
jurídica, fundada, especialmente, no reconhecimento de tal ente como protagonista nas
relações sociais, detentor de conhecimentos técnico-científicos e com uma atuação
territorialmente difusa, características estas que tornam a regulação estatal interventiva
deficiente.
5. Diante de tais características, o Estado deve recorrer a uma estratégia
regulatória diferenciada, qual seja, a autorregulação, instrumentalizando as normas
privadas em função dos objetivos públicos de controle de riscos.
6. Neste sentido, a responsabilidade penal da pessoa jurídica é instrumento
de motivação coativa da auto-organização empresarial que funcionará como
complemento de outros setores de fomento à autorregulação, como o Direito
Administrativo. O Direito Penal deve atuar, então, como ultima ratio da autorregulação
regulada.
7. No desafio de se compatibilizar dogmaticamente a responsabilidade penal
da pessoa jurídica com a culpabilidade, deve-se observar, em primeiro lugar, que a
culpabilidade, como construção voltada para a pessoa física, já apresenta dificuldades
em sua definição, não evidenciando um conceito unívoco, sobressaindo, neste aspecto, a
desafio de se alcançar uma fundamentação material dessa culpabilidade.

8. Percebe-se, nas construções relacionadas à culpabilidade individual, a
grande utilização de categorias socais para fundamentar os parâmetros ficcionais (de
difícil demonstração) sobre os quais se tem construído o conceito.
9. Nesse sentido, pode-se se dizer que o substrato psicológico da
culpabilidade

tem

se

apoiado

nas

categorias

sociais

para

superar

sua

indemonstrabilidade, revelando um encaminhamento do conceito para considerações
relacionadas ao compromisso com a alteridade e a preocupações relativas à
solidariedade.
10. Há uma busca, nas teorias contemporâneas de culpabilidade individual,
de responder às exigências de política criminal e a demandas sociais de estabilização.
11. A análise apenas dos debates teóricos relacionados à culpabilidade
individual permite-nos constatar que as alterações dogmáticas são inerentes à evolução
do Direito Penal como ciência humana, de forma que o questionamento sobre tais
modificações não é inaugurado pela admissão da responsabilidade penal da pessoa
jurídica. Assim, redefinições estruturais não necessariamente configuram o abandono ou
desvirtuamento da culpabilidade.
12. O desafio que se coloca, tanto para a culpabilidade individual como da
pessoa jurídica, é alcançar um conceito que responda adequadamente às exigências que
lhe são feitas.
13. O conceito de culpabilidade, em sua evolução, parece apontar como
exigência principal o não abandono de seu caráter de garantia, no sentido de ser critério
apto a limitar o exercício punitivo pelo Estado.
14. Bem por isso, a culpabilidade deve ser encarada sem preconceitos,
desapegada dos dogmas estruturais, mais com apoio nos fundamentos principiológicos
básicos do Direito Penal, em especial a dignidade da pessoa humana e a limitação do
poder punitivo estatal.
15. De outro lado, constata-se que o problema da distinção entre juízo de
valoração e objeto, percebido nas teorias da culpabilidade da pessoa física, é a pedra de
toque na construção de uma culpabilidade da pessoa jurídica.

16. Pode-se afirmar que o juízo de imputação subjetiva no âmbito individual
parece, em alguns aspectos, se aproximar dos questionamentos atrelados à culpabilidade
da pessoa jurídica.
17. Além da função de limitação do exercício punitivo pelo Estado, a busca
de se adequar um conceito de culpabilidade à responsabilidade penal da pessoa jurídica
tem o significado de demonstrar que se trata do exercício de um poder de punir válido.
18. Para uma adequada análise das construções teóricas de uma
culpabilidade empresarial, deve-se ter em conta que as limitações constitucionais
relacionadas ao princípio da culpabilidade estão ligadas estritamente à pessoa humana e,
neste aspecto, não podem ser endereçadas à pessoa jurídica. Isto, contudo, não deve
servir para justificar a possibilidade de uma responsabilidade penal da pessoa jurídica
sem culpabilidade, mas sim para indicar que a interpretação do conteúdo dessa
culpabilidade não pode se apegar aos mesmos princípios e garantias relacionadas aos
indivíduos.
19. Bem por isso, entende-se que não se pode objetar construções como
“culpabilidade pelo caráter”, ou qualquer outra baseada em aspectos do direito penal do
autor quando aplicadas à pessoa jurídica, com fundamento nas críticas empreendidas a
esses conceitos relacionadas aos princípios e garantias voltados à pessoa humana.
20. Na culpabilidade relacionada à pessoa jurídica, deve sobressair no
conceito sua função de limitação do poder punitivo estatal. Desse modo, pensa-se que
todas as construções teóricas atinentes à culpabilidade da pessoa jurídica ou conceito
equivalente devem ser valoradas consoante a capacidade de exercerem tal função,
melhor identificada como a capacidade de verificar causas de exclusão da
responsabilidade penal.
21. Outra característica que não pode ser olvidada num conceito de
culpabilidade empresarial é sua peculiar dimensão temporal. Essa avaliação deve
considerar aspectos pré e pós-delitivos e não necessariamente coincidirá com o tempo
da ação danosa ou perigosa desaprovada.
22. Pode-se perceber, na análise das diversas construções teóricas de uma
culpabilidade da pessoa jurídica, inclusive nos posicionamentos críticos à existência de
tal culpabilidade, a prevalência do defeito organizativo como critério a ser ponderado na
responsabilização (ainda que não penal) da pessoa jurídica, o que demonstra que a

tentativa de se delinear esse defeito de organização será importante para além dos
limites de uma responsabilidade de caráter criminal.
23. Constata-se, também, a inserção de critérios éticos (como a valoração de
uma cultura empresarial ou de uma filosofia da empresa) na avaliação relacionada à
culpabilidade.
24. Pensa-se, contudo, ser mais adequado congregar a consideração desses
dois aspectos (organizativo e ético) num conceito mais amplo de defeito organizativo,
que se voltará não só à definição estrutural da empresa, como também à transmissão de
informações e valores em seu bojo.
25. É possível constatar uma relação entre os programas de compliance e as
construções teóricas de culpabilidade que se estabelece tanto em relação ao seu
conteúdo, como em relação à sua função.
26. Em relação ao conteúdo, deve-se dizer que os programas de compliance
trazem a lume medidas de organização empresarial voltadas à prevenção de riscos,
organização esta que deve ser tomada em sua acepção mais ampla, incluindo não só
aspectos estruturais, como também éticos, entendidos como a promoção de uma
responsabilidade social da empresa (inclusive com a fixação de pautas de atuação em
aspectos não regulados pela lei) e considerações sobre a influência do ambiente
empresarial na conduta dos integrantes do ente coletivo.
27. A incorporação desses aspectos éticos não só conecta os programas de
compliance ao conteúdo de uma culpabilidade empresarial entendida como defeito
organizativo lato sensu, como também permite reconhecê-los como expressão da
autorregulação, ao não se limitarem à positivação, no bojo empresarial, de medidas
necessárias para atuar em conformidade com o direito já dado. Ou seja, a possibilidade
de definição de uma regulação privada além dos aspectos já regulados pela lei permite
reconhecer um poder configurador jurídico da empresa.
28. De outro lado, em relação à função, os programas de compliance, como
parâmetro a ser observado pelo julgador no momento de avaliar a eficácia das medidas
de organização empresarial, devem poder incidir como causas de exoneração da
responsabilidade penal. Neste sentido, não pode haver uma relação de necessidade entre
o advento da prática delitiva no bojo empresarial e a responsabilização do ente coletivo.
Adotadas medidas razoáveis de controle de riscos no bojo empresarial e verificado que

o delito não decorre de uma deficiência da “filosofia empresarial”, no sentido de se
fomentar os objetivos de lucro (por exemplo) sem limitações éticas para o seu alcance,
não se pode responsabilizar a empresa pelo advento do delito, para que a
responsabilidade penal não se converta em responsabilidade objetiva.
29. Nesse sentido, percebe-se uma tendência legislativa (ou prática, como
no caso americano) de reconhecimento da adoção de programas de compliance
adequados como causa de exoneração da responsabilidade penal da pessoa jurídica.
30. A legislação brasileira ainda se apresenta de forma muito incipiente no
tema dos programas de compliance e sua relação com a responsabilidade da pessoa
jurídica. No específico aspecto da responsabilidade penal (Lei 9.605/98), não há menção
a qualquer elemento que permita relacionar tal responsabilização com os programas de
compliance ou mesmo com a apuração de defeitos organizativos. Eventual
questionamento atinente a tais aspectos só poderia se dar por meio de uma teria do
crime afeta a este peculiar sujeito penal, de forma que a construção de um conceito de
culpabilidade empresarial seria de extrema relevância para tal função, limitando de
forma mais adequada o exercício punitivo estatal.
31. Essa constatação permite reafirmar que um modelo de responsabilidade
penal não necessariamente deve estar relacionado a um modelo de apuração de
culpabilidade. No caso da Lei 9.605/98, é possível tentar relacionar o modelo vicarial de
responsabilidade com a apuração de uma culpabilidade própria da pessoa jurídica,
apesar de não se negar as dificuldades de se concretizar essa compatibilização.
32. Observe-se, por outro lado, que a Lei 12.846/2013, conquanto trate da
responsabilidade civil e administrativa da pessoa jurídica, contribui para o tema em
análise ao possibilitar questionamentos sobre os efeitos da aplicação de modelos de
prevenção sobre a responsabilidade do ente coletivo. O fomento à adoção de mecanismo
de integridade e auditoria, de códigos de ética e conduta, bem como à denúncia de
constatação de irregularidades (aspectos intimamente ligados à ideia de defeito
organizativo e ao conteúdo mínimo dos programas de compliance) é efetuado pela lei
com a atenuação da sanção. É questionável, contudo, a utilização legal de uma
responsabilidade administrativa objetiva, o emprego de termos vagos, bem como a
inexistência de formas de isenção da responsabilidade pela adoção dessas medidas, o
que pode implicar numa estratégia de autorregulação deficiente.

33. É perceptível, então, que as consideração relativas à definição de
culpabilidade empresarial (que nos pareceu mais adequadamente relacionada – ainda
que não perfeita – à ideia de defeito organizativo em sentido amplo) e aos programas de
compliance terão importância não só para aqueles que defendem a responsabilidade
penal da pessoa jurídica, como também para os partidários de uma responsabilidade
administrativa, observando-se a necessidade de limitação do exercício do poder punitivo
estatal nestes dois âmbitos e de fomento eficiente da autorregulação.
34. Deve-se consignar, contudo, que por mais que as construções teóricas de
culpabilidade empresarial venham se refinando (ligando-se, em alguns casos, até mesmo
à inserção de novos paradigmas no Direito Penal, como as considerações atinentes aos
sistemas de injusto e injusto de sistemas), não conseguiram superar todas as críticas
empreendidas. E, nesse sentido, sobressai a dificuldade de se distinguir a culpabilidade
do próprio injusto, que nos remete, ao que se pensa, ao desafio já identificado de se
diferenciar o juízo de valoração de seu objeto.
35. Mesmo constatada essa dificuldade ainda não superada, entende-se
inadequada a inserção de um raciocínio compensatório na responsabilidade da pessoa
jurídica. O objetivo da responsabilização, quer administrativa, quer penal, não pode ser
identificado com a neutralização de um enriquecimento ilícito. Ainda que a constatação
de uma vantagem experimentada pela empresa como consequência da prática delitiva
em seu bojo possa constituir requisito para a responsabilização, crê-se que a intervenção
patrimonial, conquanto seja consequência da aplicação da sanção, não constitui seu
objetivo. A responsabilização da pessoa jurídica, por qualquer modalidade que seja,
deve expressar a finalidade de fomento à autorregulação eficiente como forma mais
adequada de prevenir riscos da atividade empresarial.
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