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RESUMO: O objetivo geral do presente trabalho é compreender a responsabilidade penal das 
pessoas jurídicas nos crimes ambientais, bem como a legislação pertinente ao tema, com destaque 
para a Constituição da República Federativa do Brasil e os dispositivos da Lei 9.605, de 13 de 
fevereiro de 1998, que trata dos crimes ambientais. A relevância do tema é de tal ordem que 
houve por bem o constituinte definir que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado”. Para a consecução desta pesquisa utilizou-se da base lógica do método indutivo, 
através da pesquisa bibliográfica. Os resultados obtidos por meio do presente estudo indicam que, 
no vigésimo aniversário da promulgação da Lei de Crimes Ambientais, ainda há patente 
resistência à aceitação da previsão legal de penalizar a pessoa jurídica. Contudo, entende-se que a 
construção legal é um passo importante para assegurar a preservação da ambiência, cabendo ao 
ordenamento adaptar-se para permitir a concreta eficácia da lei. Inicialmente, acredita-se que a 
aprovação da lei de crimes ambientais tenha decorrido de pressões de países ricos, pois estavam 
preocupados com a Amazônia, com as condições climáticas da Terra e com a biodiversidade, 
com espécies em constante risco de extinção. Assim, o maior avanço propiciado pela lei surgiu 
com o sentido de tornar certas infrações, que anteriormente eram contravenções, em crimes e 
tentar resgatar uma lacuna que existia no Código Penal. A matéria aqui tratada, no entanto, não é 
nova. Antes mesmo de entrar em vigor, já se podia verificar a existência de uma gama de países 
com legislação para definir a responsabilidade penal da pessoa jurídica, sendo algo comum 
naqueles que adotam o sistema jurídico da common law, como Inglaterra e Estados Unidos. Já os 
adotantes do sistema civil law, admitem a responsabilidade em casos determinados, como nos 
delitos contra ordem econômica e financeira e crimes ambientais. Destarte, frente à oposição 
doutrinária, importante analisar os supostos obstáculos de ordem teórica que impossibilitam a 
efetiva aplicação da responsabilidade penal às pessoas jurídicas. Destacam-se aqueles que se 
referem à capacidade de ação, à capacidade de culpabilidade, ao princípio da personalidade da 
pena e às espécies ou natureza das penas aplicáveis. Outro ponto relevante é que não se questiona 
que a pena privativa de liberdade não se aplica às pessoas jurídicas, dada a sua natureza peculiar. 
No entanto, ao lado das penas de cunho patrimonial de multa, pode haver previsão para apreensão 
de bens, interdição do estabelecimento, prestação de serviços à sociedade e até de extinção da 
pessoa jurídica, bem como certas penas que sejam compatíveis com a natureza dos entes morais. 



Conclui-se, portanto, que o poder concentrado das pessoas jurídicas, quando utilizado de maneira 
nociva à sociedade, deve ser duramente reprimido, ainda mais quando o bem afetado é o meio 
ambiente. Um bem fundamental à sociedade. Assim, a responsabilidade penal da pessoa jurídica 
é uma necessidade social. Aos verdadeiros juristas, que têm um papel importantíssimo na 
preservação do Direito, cabe construir o caminho dogmático para a responsabilização dos entes 
morais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Lei de Crimes Ambientais; Pessoas Jurídicas; Responsabilidade Penal. 


