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Resumo: A experiência holandesa na responsabilização criminal da pessoa jurídica serve como laboratório para novas legislações como no 
caso do direito espanhol, assim como para a possível harmonização da matéria no contexto de um direito penal europeu. Avalia-se, ainda, os 
limites e as possibilidades da responsabilização penal das pessoas jurídicas de direito público.

Palavras-chave: Responsabilidade penal; pessoa jurídica; direito comparado; Holanda.

Abstract: The Dutch experience in assigning criminal liability to the legal entity constitutes a good lab experience for new legislation like the 
Spanish Law, and for a possible subject harmonization within the context of a European criminal law. Still under analysis are the limits and 
possibilities of assigning criminal liability to the entities of public law.
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1				 Versão elaborada e atualizada de Vervaele, J	 A	 E	, La responsabilidad penal de y en el seno de la persona jurídica en Holanda. Historia y desarollo recientes, em J	 A	 E	 
Vervaele, El Derecho penal Europeo. Del derecho penal económico y financiero a un derecho penal federal, Ubijus, Mexico, 2006, 35-75	
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penal das pessoas jurídicas com autoridade pública; 5.1. Introdução; 5.2. A responsabilidade penal e da capacidade de perseguir o Estado; 
5.3. A responsabilidade penal e a possibilidade de persecução contra as autoridades descentralizadas; 5.4. Desenvolvimentos recentes na 
responsabilidade penal das pessoas jurídicas, inclusive o Estado; 6. Conclusão; Bibliografia.

1. Introdução

A Espanha introduziu2 em seu ordenamento a responsabilidade penal da pessoa jurídica, posto que lá, a doutrina, a jurisprudência 
e o legislador se deram conta de que o sistema de penas acessórias do Código Penal vigente não era suficiente para combater seriamente 
o fenômeno do crime organizado, como o terrorismo, o crime econômico, o crime financeiro ou ambiental. A Espanha era um dos 
últimos países da União Europeia que não possuiíam responsabilidade penal das pessoas jurídicas. De fato, a França e a Bélgica 
introduziram-na na primeira metade da década de noventa do século passado. A Itália introduziu um sistema de responsabilidade penal 
das pessoas jurídicas sem lhe dar o nome, e a maioria dos novos membros da UE introduziu essa forma de responsabilidade.

Apesar desta constatação, a Espanha não tinha obrigação de prever essa responsabilidade, quer do ponto de vista do direito 
internacional, nem do ponto de vista do direito europeu. Na verdade, a Alemanha continua opondo-se a essa ideia, que tem como 
efeito que o Direito Europeu e, sobretudo, as decisões-marco do “terceiro pilar” do Direito da União Europeia sejam limitadas a que 
os Estados-Membros prevejam a responsabilidade criminal ou administrativa das pessoas jurídicas e a prever sanções concretas (pela 
via administrava ou criminal). Isso não significa que os Estados tenham total discrição nesse assunto. A recente decisão do Tribunal 
Europeu dos Direitos Humanos no caso Öneryildiz x Turquia3 assim o mostra.4

2				 A Espanha introduziu o art	 31	 bis no seu Código Penal por meio da Lei Orgânica de 5/2010, de 22 de junho, cuja redação completa pode ser encontrada em http://www	
ub	edu/dpenal/CP_vigente_2013_01_17	pdf	 

3				 Acórdão de 18 de junho de 2002, proc	 48939/99	 NT

4				 “Where lives have been lost in circumstances potentially engaging the responsibility of the State, that provision entails a duty for the State to ensure, by all means at its disposal, 
an adequate response- judicial or otherwise- so that the legislative and administrative framework set up to protect the right to life is properly implemented and any breaches of 
that right are repressed and punished (par. 91) (...) where it is established that the negligence attributable to State officials or bodies on that account goes beyond an error of 
judgment or carelessness, in that the authorities in question, fully realising the likely consequences and disregarding the powers vested in them, failed to take measures that 
were necessary and sufficient to avert the risks inherent in a dangerous society (...) the fact that those responsible for endangering life have not been charged with a criminal 
offence or prosecuted may amount to a violation of Article 2, irrespective of any other types of remedy which individuals may exercise on their own initiative (par. 93)” .

http://www.ub.edu/dpenal/CP_vigente_2013_01_17.pdf
http://www.ub.edu/dpenal/CP_vigente_2013_01_17.pdf
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Além disso, é claro que o Direito Comunitário e o Direito da União Europeia têm incidência cada vez maior sobre o poder punitivo 
e o poder penal dos Estados-Membros. Por esta razão o governo justifica a reforma, na exposição de motivos, com claras referências 
ao espaço de liberdade, segurança e justiça no Tratado de Amsterdã e às orientações comuns, incorporadas nos diversos instrumentos 
jurídicos da União Europeia. O governo também está muito consciente do seu dever de implementar os instrumentos do “primeiro 
pilar” e, se necessário, mesmo com instrumentos eficazes de Direito Penal. Refere-se, assim, à Diretiva 2003/6 sobre operações com 
informação privilegiada e manipulação de mercado. 

A introdução tardia desta responsabilidade na Espanha lhe dá uma vantagem: a de poder aprender com as experiências de outros 
países que já conheceram o seu desenvolvimento e implementação. Um caso extremamente interessante a esse respeito é a Holanda, 
que foi durante décadas o único país na Europa a possuir a responsabilidade penal geral para as pessoas jurídicas. Apesar da origem 
napoleônica da lei penal holandesa e da tradição jurídica e dogmática continental, a Holanda, como uma espécie de enclave anglo-
saxão, optou pelo aforisma “societas/universitas delinquere ed puniri potest”. 

Considerou-se que as pessoas jurídicas não só podem cometer delitos (a pessoa jurídica como o autora), mas, também, podem 
ser processadas   e punidas no campo criminal. Assim, a Holanda abandonou definitivamente a ideia de que a pessoa jurídica seria mais 
uma ficção jurídica segundo a qual, portanto, só os seus órgãos e as pessoas físicas poderiam ser acusadas em matéria penal (“Nenhuma 
alma para condenar, nenhum corpo para açoitar”).5 Optou-se pela realidade social em uma sociedade pós-industrial e moderna, que 
parte do princípio de que as pessoas jurídicas ocupam, dentro das mudanças socioeconômicas, um lugar absolutamente essencial; nessa 
condição, têm direitos e deveres que incluem responsabilidade penal (e proteção jurídica a ela ligada).

Precisamente porque a Holanda já trilhou esse caminho há várias décadas no contexto de uma tradição continental dogmática, o 
modelo jurídico de responsabilidade criminal neste país e seu conteúdo jurisprudencial constituem uma fonte preciosa para outros países 
europeus e para os exercícios de harmonização no quadro da integração regional europeia. Também na Holanda, essa responsabilidade 
tem sido frequentemente utilizada na prática jurídica, dando amplo espaço para a jurisprudência e muitos debates no Parlamento. Não é 

5				 Na locução original empregada pelo Autor: “No soul to damn, no body to kick”	 Expressão atribuída a Edward Thurlow, 1	º Barão de Thurlow (12/09/1731 – 12/09/1806), 
Chanceler da Grã-Bretanha de 1778 a 1783 e, de novo, entre 1783 e 1792	 Citado por John Poynder, Literary Extracts (1844), vol	 1, p	 268	 http://en.wikiquote.org/wiki/
Edward_Thurlow,_1st_Baron_Thurlow (N	 do T	)	

http://en.wikiquote.org/wiki/Edward_Thurlow,_1st_Baron_Thurlow
http://en.wikiquote.org/wiki/Edward_Thurlow,_1st_Baron_Thurlow
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por acaso que na Holanda haja mais debate sobre a responsabilidade da pessoa jurídica de direito público, incluindo o próprio Estado. 
Onde começa e onde termina a responsabilidade das pessoas jurídicas?

2. A responsabilidade penal das pessoas jurídicas em perspectiva histórica

Historicamente há uma clara diferença entre a abordagem anglo-saxônica e a abordagem romano-germânica. A abordagem anglo-
saxã reconhece, desde o início do século XX, que as pessoas jurídicas podem ser responsabilizadas em matéria penal a partir de uma 
perspectiva funcional (responsabilidade indireta), pelos atos ou omissões dos seus empregados. No modelo romano-germânico parte-
se, no entanto, não da falha funcional, mas da culpa individual e, consequentemente, estabelece-se que as sanções penais não podem ser 
impostas para além dos indivíduos que agem dentro da pessoa jurídica e não a pessoa jurídica em si mesma.

Dentro da tradição anglo-saxã é onde mais se acentua esta evolução. Enfrentando a industrialização, o juiz, nos EUA, seguiu 
a doutrina inglesa que reconheceu a possibilidade de condenar a pessoa jurídica em matéria penal por infrações que não exigiam a 
demonstração do dolo. Esta doutrina, geralmente aceita no final do século XIX nos Estados Unidos e no Reino Unido, foi modificada 
no início do século XX nos Estados Unidos, com a introdução de infrações “mens rea” (com intenção) dentro da responsabilidade penal 
das pessoas jurídicas e com o abandono da “teoria do órgão”. Isso implica que não só os atos ou omissões dos organismos do corpo 
corporativo, mas, também, o de qualquer pessoa singular que trabalhe na – ou para – pessoa jurídica pode acarretar responsabilidade 
penal das pessoas jurídicas. 

A partir deste ponto de vista, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha vão seguir caminhos diferentes; é relevante neste propósito que 
a Grã-Bretanha continua a enfatizar a teoria limitada de “l’alter ego” ou teoria do corpo. No quadro de responsabilidade por violações 
“mens rea” só os atos ou omissão na gestão (cérebro da “Corporação”) podem levar à responsabilidade penal da pessoa jurídica. A 
muito mais ampla responsabilidade nos EUA repousa na jurisprudência, em uma decisão do Supremo Tribunal, datada de 1909  .6 

A Suprema Corte criou, deste modo, um princípio básico para a responsabilidade das pessoas jurídicas que chegou a ser o 

6				 “Anything done or omitted to be done by a corporation (...) which, if done or omitted to be done by any director or officer thereof, or any receiver, trustee, lessee, agent or person 
acting for or employed by such corporation, (...) shall also be held to be a misdemeanor committed by such corporation, and upon conviction thereof it shall be subject to like 
penalties (...)”New York Cent	 & Hudson River R	R	 v. U	S	, 212 U	S	 481, 495 (1909)	
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fundamento de muitas incriminações nos Estados Unidos. Em 1970 a Suprema Corte abordou de maneira específica a responsabilidade 
em caso de omissão de funcionários subalternos.7 

Foi principalmente no decorrer dos últimos anos que a responsabilidade penal das pessoas jurídicas foi estendida também para as 
condutas culposas, especialmente nos setores bancário e financeiro.

Abordei em particular, apesar de brevemente, os desenvolvimentos nos Estados Unidos. Este país é, de fato, a origem deste 
dogma e também exerceu grande influência sobre a evolução do tema na Holanda, apesar desta última estar legalmente ancorada na 
tradição napoleônica. A Holanda é, de fato, um exemplo de um país curioso, situada entre a tradição continental jurídica e a do mundo 
anglo-saxão. Esta é, portanto, mais uma razão para se ter interesse no direito holandês.

3. A responsabilidade penal das pessoas jurídicas na Holanda a partir de uma 
perspectiva histórica

Durante o século XIX previa-se a punição penal de pessoas jurídicas no Direito tributário e aduaneiro. O Direito Penal tributário 
recorreu ao conceito de responsabilidade penal da pessoa jurídica sujeita ao pagamento de imposto, quando a pessoa jurídica podia ser 
responsabilizada penalmente como autora de atos cometidos – enquanto autora – pelos seus empregados. O art. 13 da “Algemene Wet 
op de Douane” de 1870 previa a responsabilidade em caso de fraude em direitos de exportação: “As sociedades e os proprietários de 
empresas são responsáveis   pelos atos de seus administradores, contadores, funcionários, trabalhadores ou outros ao seu serviço, com 
base no art. 231 da Lei Geral de 26 de agosto de 1822 relativas a violações às leis relativas à importação, exportação e trânsito, bem 
como os impostos”.8 

Esta regulamentação deriva tanto da “Algemene Wet” de 1822 sobre a cobrança de direitos de importação, exportação e trânsito 

7				 “In providing sanctions which reach and touch the individuals who execute the corporate mission, (...) the Federal Food, Drug and Cosmetics Act imposes not only a positive 
duty to seed out and remedy violations when they occur but also, and primarily, a duty to implement measures that will insure that violations will not occur .The requirement of 
foresight and vigilance imposed on responsible corporate agents are beyond question demanding, and perhaps onerous, but they are no more stringent than the public has a 
right to expect of those who voluntary assume positions of authority in business enterprises (...)” U	S	 v. Park, 421 U	S	 658 (1975)	

8				 Staatsblad de 1870, n	 61	
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e impostos como de somas de dinheiro relacionados com a tonelagem dos navios: “Todos os comerciantes, os fabricantes, as pessoas 
que exercem o comércio, barqueiros, pilotos e outras pessoas que possam ter, por causa de seu negócio particular, qualquer relação 
com a Administração a este titulo serão responsáveis pelos atos de seus empregados, trabalhadores, funcionários ou outras pessoas 
pagas, desde que estes lhe dizem respeito à profissão exercida. Se esses comerciantes ou pessoas listadas acima forem embargados por 
fraude ou outra violação desta lei ou leis especiais e invocarem, como escusa, que esses atos foram cometidos, sem conhecê-los, por 
seus empregados ou trabalhadores, serão condenados em todo caso, apesar de sua ignorância acerca do ato, nas multas para esses 
crimes”.9

Esta perspectiva foi limitada, no entanto, ao Direito Penal extravagante em matéria tributária e aduaneira tendo como ponto de 
partida o Código Penal em sua versão original de 1886, que previa “societas/universitas delinquere non potest”. O art. 342 (parágrafo 
único) previa a responsabilidade para os diretores ou membros do conselho de administração/gestão, mas o Ministério Público devia 
provar que eles agiram com culpa pessoal no contexto da infração.

Entre as guerras, a jurisprudência havia também desenvolvido a teoria da responsabilidade funcional (vicarious liability). A figura 
do “fazer cometer” não foi desenvolvida na Holanda; foi a espiritualização da qualidade de autor, que culmina com a qualidade funcional 
do autor, que ofereceu uma solução para os problemas levantados. Em 1933 a Suprema Corte aceitou que o chefe de um periódico fosse 
criminalmente responsável pela impressão de documentos ilícitos.10 Com esta construção se pode evitar que todos os tipos de pessoa 
que trabalham dentro da empresa não fossem expostos à responsabilidade criminal. Da mesma forma, o arquiteto ou construtor, e não 
o trabalhador, podem ser criminalmente responsabilizados por meio de responsabilidade funcional.11 Essa responsabilidade não exige 
que haja uma ação pessoal responsável.12 A atividade da pessoa que comete a ação (o autor direto) é considerada uma manifestação 

9				 Staatsblad de 1822, 442	

10		 HR ( Supremo Tribunal) de 13 de março de 1993, NJ 1993, 1385	

11 		 HR (Supremo Tribunal) de 29 de junho de 1936, NJ 1937, 9; HR (Supremo Tribunal) de 11 de dezembro de 1951, NJ 1952, 366 y HR (Supremo Tribunal) de 18 de junho de 
1963, NJ 1964, 107	

12		 HR (Supremo Tribunal) de 31 de janeiro de 1950, NJ 1950 286	
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de responsabilidade funcional do autor indireto. Muitas vezes essa responsabilidade também é prevista em leis especiais em assuntos 
econômicos.

A primeira metade do século passado se caracterizou, na Holanda, também pela intervenção significativa do Estado na vida 
socioeconômica, paralelamente ao desenvolvimento do Estado-social. Depois da crise do final dos anos 20 e da economia de guerra, 
sentiu-se a necessidade de submeter a vida econômica a obrigações de direito público e direito penal. 

No início dos anos 50 entrou em vigor o “Wet op de Economische Delicten” (QUA). O WED é uma lei-parâmetro que orienta a 
sanção nos crimes econômicos.13 Em termos de crimes econômicos, o WED determina em que casos o delito criminoso é punível com 
prisão e/ou multa, possivelmente em caráter condicional. A duração da pena de prisão e o montante da multa dependem da lei da qual 
o caso surja. A pena máxima é de seis anos e o montante máximo da multa é de 100.000 florins. Paralelamente a essas penas, ele pode 
impor diferentes sanções e medidas acessórias. 

As penalidades são as seguintes: paralisação total ou parcial da empresa do condenado; embargo de objetos e créditos da empresa 
onde o crime foi cometido; a remoção total ou parcial ou perda de certos privilégios ou direitos. As medidas previstas são: colocar a 
empresa do condenado sob controle; anulação do que foi realizado ilegalmente e a obrigação regular de reparação do dano às expensas 
do condenado, além do pagamento, ao Estado, de uma quantia em dinheiro em resposta ao enriquecimento sem causa, aí entendido o 
que foi obtido indevidamente por feitos semelhantes para os quais há provas suficientes quanto à pessoa condenada. O WED é uma 
lei-parâmetro a qual, atualmente, foram somadas mais de 100 leis no âmbito do desenvolvimento socioeconômico, como a legislação 
sobre a agricultura, pesca, alimentos, meio ambiente, etc. Com a introdução do WED, em 1950, entrou em vigor o importante artigo 15:

1. se alguém comete um delito econômico por meio de, ou em nome de uma pessoa jurídica, de uma sociedade, de qualquer 
outra associação de pessoas ou de uma fundação serão tomadas as medidas judiciais e serão impostas as penas e medidas tanto 
às pessoas jurídicas,  sociedade,  associação ou  fundação como àqueles que tenha dado ordem ou dirigido efetivamente o ato 
ilícito ou tenha se omitido, ou, ainda, contra ambas pessoas.

2. Um delito econômico se comete por meio de ou em nome de uma pessoa jurídica, de uma sociedade ou de uma fundação, 

13		 Mulder, A	 & Doorenbos, D	 R	 Schets van het economisch strafrecht, Zwolle, 1983	
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entre outros, quando se comete por pessoas que, seja em razão de um serviço remunerado seja por outras razões, atuem 
na esfera da pessoa jurídica, sociedade, associação ou fundação independentemente do fato de que essas pessoas tenham 
cometido individualmente cada uma o delito econômico ou que integrem conjuntamente os elementos do crime;

3. Se as ações judiciais se forem ajuizadas contra uma pessoa jurídica, uma sociedade, associação de pessoas ou fundações estas 
serão representadas no processo pelo administrador e, se forem vários, por um deles. O representante pode vir ao processo 
na pessoa de seu advogado. O tribunal pode ordenar o comparecimento pessoal de um determinado administrador mediante 
uma ordem judicial para tanto;

4. Se as ações penais forem ajuizadas contra uma pessoa jurídica, uma associação de pessoas ou uma fundação, será aplicado o 
art. 538, par. 20 do Código de Processo Penal.

Com o art. 15 do WED são reconhecidas a qualidade do autor e a punição da pessoa jurídica em matéria de delito econômico. 
Simultaneamente coloca um fim à doutrina que sustenta que a pessoa jurídica não existe. A regulamentação socioeconômica seguirá 
recorrendo às funções que as exercem. 

Trata-se, então, de determinar a função econômica que cumpre determinada empresa, se são violadas determinadas disposições 
relacionadas com a função determinada (produção ou distribuição), quem ocupa o cargo e a empresa devem ser chamados para depor, e 
a empresa deve sofrer sanções. Além disso, também se podem estabelecer sanções contra indivíduos envolvidos, mas a característica do 
presente regulamento é abordar a unidade envolvida na vida econômica por meio de sanções específicas que, normalmente, não podem 
suportar mais que a mencionada unidade.14 

Sob o regime do WED, no entanto, levanta-se a questão de esclarecer “a esfera de pessoa jurídica”, dado que a pessoa jurídica 
não pode cometer um crime em si (posto que é sempre uma ficção jurídica). O art. 15 não exclui, de qualquer forma, a responsabilidade 
penal normal de indivíduos (a responsabilidade por suas próprias ações). O fato de que as pessoas se movem no âmbito de uma pessoa 
jurídica não importa. Se alguém for o autor do crime, como pertencente a uma associação, permanece punível.15 

14		 Ver a  nota em HR (Supremo Tribunal) de 23 de fevereiro de 1954, NJ 1954, 378 (caso IJzerdraad)	

15		 F	 Hollander, Wed, Arnhem, 1952, 102; HR (Supremo Tribunal) de 9 de dezembro de 1952, J 1953, 139	
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Reconhecida pelo WED a responsabilidade criminal, responde-se ao que Tiedemann havia definido como uma necessidade social: 
“A Sociologia ensina-nos que o grupo cria um ambiente, um clima que facilita e incentiva os autores físicos (ou materiais) a cometerem 
crimes em nome do grupo. Daí a ideia de não apenas punir esses criminosos (que podem mudar e serem substituídos), mas também, e, 
acima de tudo, o próprio grupo. Além disso, as novas formas de criminalidade, como os crimes econômicos, incluindo crimes contra 
os consumidores, ataques ambientais e crime organizado, levam os sistemas e meios tradicionais do Direito Penal a dificuldades tão 
grandes que uma nova abordagem parece essencial Não é por acaso que o legislador admitiu na Europa continental, a partir dos anos 
20 do século XX, ou seja, a partir do nascimento do direito econômico moderno, exceções ao aforismo ‘societas delinquere non potest’ 
(por exemplo, a introdução de sanções administrativas punitivas em matéria aduaneira, ou direito concorrencial)”.16 

Trata-se, precisamente, de campos que se revestem de valor fundamental para a União Europeia.

Em 1965 o primeiro passo prudente é dado na lei penal comum com a introdução, no Código Penal do art. 50A: “Por lei, como 
resultado de um crime cometido por ou em nome de uma empresa, uma sociedade, qualquer outra associação de pessoas... pode ser 
estabelecida uma penalidade contra os diretores, membros do conselho ou comissários, bem como contra aqueles que ordenaram ou 
efetivamente cometeram o ato ilícito ou omissão”. 

Antes desse artigo, o Hoge Raad (Supremo Tribunal) havia repetidamente reconhecido a responsabilidade penal dos diretores 
sobre os atos de outras pessoas dentro da pessoa jurídica.17 

O art. 50A reconhece, no caso de infrações de direito comum, a qualidade de autor da pessoa jurídica (societas delinquere potest), 
mas não sua punibilidade (sed non potest punite). 

O art. 50 pressupõe que o membro do conselho de administração que tenha ordenado a prática do crime, ou pelo menos a tenha 
dirigido. É claro que, de modo algum, se pode falar aqui da responsabilidade penal da pessoa jurídica em si (societas puniri potest). 
Quando um ataque a uma disposição estatutária é cometido por ou em nome de uma empresa, pode-se definir uma penalidade contra 

16		 Informe p	 14	

17		 HR (Supremo Tribunal) de 26 de  novembrode 1888, W 5645 (caso Cadier y Keer), HR (Supremo Tribunal) de 13 de março de 1933, NJ 1933, 1385; a contrario HR (Supremo 
Tribunal) de 21 de fevereiro de 1938, NJ 1938, 820	
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administradores ou contra aqueles que ordenaram ou tenham efetivamente dirigido o ato ilícito ou omissão.

A responsabilidade penal da pessoa jurídica não aparece até 1976, com a introdução do art. 51 do Código Penal, que parte do 
princípio de que todos os crimes podem ser cometidos por pessoas jurídicas.

“-1. Crimes podem ser cometidos por pessoas físicas e jurídicas.

-2. Se um crime for cometido por uma pessoa jurídica, a ação judicial pode ser intentada e penas e medidas previstas em lei 
podem incidir, da seguinte forma:

1 contra a pessoa jurídica, se não

2 contra aqueles que deram a ordem, e contra aqueles que efetivamente dirigiram a conduta ilícita, se não

3 contra as pessoas mencionadas nos itens 1 e 2 juntos

-3. Para a aplicação do acima determinado, a pessoa jurídica está nas mesmas condições que a empresa não tenha personalidade 
jurídica, a associação ou fundação.”

Na verdade, na combinação do Código Penal e do WED, a uma pessoa jurídica pode infligir-se as seguintes penas para crimes 
econômicos: multa, embargo, a publicação da sentença, o confisco, a compensação, paralisação parcial ou total das atividades da 
empresa (o Direito Civil também prevê a liquidação da empresa), a fim de cessar o ato ilícito.

Desde a introdução, em 1976, do art. 51 do Código Penal, as pessoas jurídicas são responsáveis   criminalmente, independentemente 
do crime, incluindo a morte culposa. Para o efeito geral do art. 51 do Código Penal, a seção 15 foi derrogada. Todas as garantias legais 
previstas para o acusado pelo Código de Processo Penal e do art. 6 .º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem se aplicam à 
pessoa jurídica acusada.

A definição de entidades jurídicas no art. 51 é mais ampla do que a definição de pessoas jurídicas de direito civil. Todos os grupos, 
exceto a empresa individual, estão sob seu escopo. O estatuto civil da pessoa jurídica não é preponderante. Por isso estou convencido 
de que é melhor falar de grupos de empresas ou pessoas jurídicas.

O art. 51 também é caracterizado por uma abordagem paralela e binária. Junto com a responsabilidade da pessoa jurídica é 
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igualmente possível a responsabilidade dos líderes de fato ou de quem toma a decisão. A responsabilidade de um não exclui a do outro 
(aspecto cumulativo), mas deve ser uma pessoa jurídica como autora (com base na qualidade funcional do autor) antes de os dirigentes 
de fato ou que decidam possam ser interpelados. Em outras palavras, eles são vasos comunicantes. Na prática, mostra-se que a punição 
da pessoa jurídica é muito importante para a punição dos responsáveis funcionais dentro da empresa. A qualidade de autor da pessoa 
jurídica não é apenas a base da punibilidade penal da pessoa jurídica, mas também a de pessoas físicas que efetivamente dirigiram a 
conduta ilícita.

Além desta dupla via de responsabilidade do art. 51, ainda é sempre possível considerar criminalmente responsáveis   por si 
mesmos, como autores, os que exercem a função (responsabilidade individual dos arts. 47 e 48 do CP). 

As pessoas físicas podem, portanto, ser processadas   e punidas como autores, cúmplices, etc. É completamente independente do 
previsto no art. 51 do Código Penal e, portanto, também da punibilidade de pessoas jurídicas. 

Finalmente, além da responsabilidade de quem atua funcionalmente “como próprio autor” (pessoa que comete, participa), como 
um autor dada a sua condição ou, ainda, como autor funcional (cometimento com base na função) há também em leis especiais, a 
responsabilidade dos dirigentes como na lei “Autovervoer Personen” (transporte de passageiros) e na lei “Autovervoer goederen” 
(transporte de mercadorias). Essas leis descrevem especificamente a pessoa que é responsável e a maneira pela qual ela se pode eximir 
da responsabilidade.

Fizemos um esboço histórico traçando os contornos e mostrando a importância da questão. Agora é o momento de fornecer mais 
detalhes sobre vasos comunicantes decorrentes do art. 51 do Código Penal, ou seja, a responsabilidade penal das pessoas jurídicas e dos 
líderes de fato ou tomadores de decisão. Examinaremos, em particular, como se comunica por meio da qualidade funcional de autor na 
dogmática. No meu ponto de vista, esta relação deve receber tratamento preferencial, uma vez que é possível desenvolver, no dogma do 
elemento subjetivo (culpa e dolo), uma abordagem funcional criminal que não se oponha aos princípios fundamentais do Direito Penal 
e do Estado de Direito e também permita que o Direito Penal se adapte ao desenvolvimento atual da sociedade.
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4. A responsabilidade penal das pessoas jurídicas e os líderes de fato (tomadores de 
decisão): o art. 51 do CP 

4.1 Introdução

A questão da responsabilidade penal das pessoas jurídicas e dos líderes deve ser colocada no contexto mais amplo de responsabilidade 
corporativa e seus administradores.

A responsabilidade penal dos administradores de sociedades constitui apenas um pequeno aspecto do problema global da 
responsabilidade dos gerentes de negócios. Após a introdução da empresa privada em 1971, também se desenvolveu uma legislação 
sobre o abuso para prevenir que a pessoa jurídica fosse utilizada a fim de evitar o pagamento de recolhimentos previdenciários e dos 
impostos sobre os salários e sobre o volume de negócio. Os administradores são responsáveis   quando a pessoa jurídica não cumprir 
suas obrigações de pagamento. Administradores podem ser responsáveis, além disso, quanto aos fundamentos de um ato ilícito (ex. art. 
1.401 do Código Civil. Sob a influência das diretivas europeias também foi introduzida, em certo número de casos, a responsabilidade 
pela assunção de riscos. Finalmente, também se aplica a responsabilidade específica de direito civil em caso de falência de uma entidade 
comercial legal. Uma vez que este assunto não está no âmbito deste artigo, vou apenas me referir à literatura básica.18

Mas todos concordam em destacar que conjuntamente à responsabilidade de direito civil há também a necessidade de uma via 
repressiva, seja pela administrativa, seja pela criminal. Com relação à responsabilidade administrativa (sanções administrativas) houve, 
na Holanda, a recente codificação do Direito Administrativo (Código Geral de Direito Administrativo) que não prevê qualquer distinção 
explícita sobre indivíduos suscetíveis de sofrer sanções administrativas. Ambas, pessoas física e pessoas jurídicas, estão sujeitas à 
responsabilidade administrativa. O art. 1.2 define a pessoa envolvida como aquela diretamente afetada por uma decisão administrativa. 
O art. 1.2 (3) faz referência explícita ao interesse de uma pessoa jurídica. Consequentemente, todas as sanções administrativas poderão 
ser impostas para pessoas físicas e pessoas jurídicas. 

18		 Dijk, P	 L	 & al	, Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, Zwolle, 1988 y Brood-Grapper-Haus, J	J	 & al	, Aansprakelijkheidsregelingen van bestuurders, 
commissarissen en hoofdaannemers, Leiden, 1987	
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4.2 A responsabilidade penal das pessoas jurídicas e líderes empresariais

A meu juízo a Holanda desenvolveu e ainda desenvolve uma nova dogmática penal para apreender, por categorias novas ou 
adaptadas do Direito Penal, as atividades criminosas das pessoas jurídicas.

A legislação penal holandesa conhece, desde 1976, ao contrário da maioria de outros países continentais, um regulamento geral 
da punição às pessoas jurídicas. É deduzido da leitura do art. 51 do Código Penal que os princípios “societas delinquere non potest” e 
“societas puniri non potest”  foram completamente abandonados.

O Ministério Público tem agora, na prática, uma gama de possibilidades que não se excluem mutuamente:

1a. Processamento de uma pessoa jurídica;

2a. Processamento de um autor físico;

3a. Processamento de quem dirige funcionalmente como autor ou partícipe;

4a. Processamento de quem dirige funcionalmente com base na qualidade de autor da pessoa jurídica.

Vamos olhar em particular o processamento da pessoa jurídica e de quem a dirige funcionalmente, com base na qualidade de autor 
da pessoa jurídica.

4.2.1 A qualidade de autor da pessoa jurídica:19 os critérios IJzerdraad  

Na Holanda não se pode aludir à qualidade de autor direto à pessoa jurídica. É, portanto, necessário encontrar responsabilidades 
individuais das pessoas físicas e, em seguida, atribuí-las à pessoa jurídica. É claro, portanto, que a imputação de responsabilidade 
desempenha um papel primordial. Na exposição de motivos ao Projeto de Lei do art. 51 avança-se na questão de saber se a intenção 
presente na conduta do empregado quando do exercício de sua função possa vir a ser atribuída à pessoa jurídica vai depender da 
organização interna e da divisão de atribuições. A lei não prevê critérios para determinar as circunstâncias em que uma pessoa jurídica, 

19		 Torringa, R	 A	 Strafbaarheid van rechtspersonen, Arnhem, 1984; Jörg, N	, Strafbare rechtspersonen in Amerika, Arnhem, 1990; Fiels, S	 y Jörg, N	, “Strafrechtelijke 
aansprakelijkheid van rechtspersonen voor dodelijke ongevallen naar Engels en Nederlands recht”, Panopticon, 1991, 233-248	
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em um caso concreto, pode ser considerada como tendo cometido um crime. 

Por esta razão, desde 1945, os tribunais holandeses deram ênfase aos critérios de qualidade para a autoria de pessoas jurídicas. 
Mas o princípio básico é tal que, ao contrário de muitos outros países, o ato ou omissão de indivíduos é atribuído à pessoa jurídica, 
permitindo, assim, a construção da condição de autora da pessoa jurídica. Uma vez construída a qualidade de autor, vem a punição de 
caráter penal. 

A qualidade de autora representa, igualmente, uma condição para a responsabilidade do líder de fato, de quem decide, do autor 
funcional. Definida a qualidade de autora da pessoa jurídica, pode surgir a responsabilidade de pessoas físicas que possuem esta 
qualidade de autora dentro da pessoa jurídica. Imediatamente destaca, a partir de uma leitura do art. 51, que não pode, a rigor, falar de 
responsabilidade criminal do dirigente. 

A qualidade de administrador ou daqueles que atuem em seu nome não é, em si, uma condição para a punição. Trata-se da 
responsabilidade da administração em geral. A pessoa jurídica é, portanto, autora indireta ou funcional 

Em termos de imputação, deve ser distinta aquela de elemento objetivo do subjetivo.

Imputação do elemento objetivo

A teoria da qualidade funcional de autor tem sua origem na jurisprudência. No célebre caso IJzerdraad, de 1954, o Hoge Raad  
decidiu acerca da responsabilidade criminal do contratante afirmando que “nem todos os crimes cometidos em uma empresa podem ser 
considerados uma manifestação da esfera de ação do contratante. Deve estar no âmbito de poder do contratante e ele deve tê-las aceito 
em geral”. 

Este entendimento foi estendido pelo Hoge Raad à pessoa jurídica no caso Kabeljauw. Não é o comportamento real que importa, 
mas o comportamento funcional. O ato da pessoa física pode ser imputado à pessoa jurídica se o comportamento real do indivíduo 
condiga com a função social da pessoa jurídica em questão. Está claro, no entanto, que quase todo o comportamento da pessoa 
jurídica é um comportamento funcional. O legislador holandês não faz, no art. 51, uma lista restrita de indivíduos que provocam a 
responsabilidade penal da pessoa jurídica. 
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O Hoge Raad desenvolveu nesta questão critérios de “poder e aceitação”. A pessoa jurídica deve ter certo poder sobre a pessoa 
em questão e também deve ter aceitado a sua conduta. Um único empregado pode, portanto, dar ensejo a essa responsabilidade, e 
até mesmo, alguém que não trabalhe formalmente sob o comando da pessoa jurídica, mas que opere no plano material como tal. O 
poder e a aceitação implicam, igualmente, a exclusão de determinados comportamentos: por exemplo, se o funcionário vende drogas 
dentro da empresa (mas não lava dinheiro ou elimina resíduos). A responsabilidade também pode ser estabelecida a partir de vários 
indivíduos, que, em conjunto, e não separadamente, integram elemento constitutivo do crime cometido pela pessoa jurídica (princípio 
da agregação).

Imputação do elemento subjetivo

Na Holanda deve ser feita uma distinção a este respeito entre as contravenções e crimes. Com relação aos crimes, o elemento 
subjetivo é limitado, no autor, ao dever de salvaguardar, de vigilância e de posições de garantia. Quanto aos crimes, falamos de formas 
clássicas de culpa e dolo, e como parte deste último o conceito de dolus eventualis (que poderia ter previsto o fato, e impedi-lo, mas 
não intentou nada). A intenção presente em pessoas físicas, incluindo subordinados, pode ser atribuída à pessoa jurídica para a qual 
trabalham. Tudo depende da organização interna de trabalho da pessoa jurídica e as responsabilidades atribuídas a essa pessoa física. 
Relações realmente existentes são cruciais, portanto, para que o juiz atribua dolo ou culpa do indivíduo para a pessoa jurídica. Não é 
necessário que os indivíduos sejam empregados pela pessoa jurídica; é suficiente a relação de fato.20 Também não é necessário que a 
pessoa jurídica ou seu órgão tome uma decisão formal.

Claramente, o espírito do art. 51 é pouco problemático quando o comportamento daqueles que agem funcionalmente como autor 
ou constituam ações. Isso parece mais difícil quando se trata de um crime cometido por omissão. É preciso, então, construir um dever 
garantidor que seja atribuído a quem atua funcionalmente. A exposição de motivos do art. 51 do CP menciona que se um dirigente se 
considera culpado de um crime por não modificar a gestão da empresa ou impedir que atos sejam executados, pode ser punido como 
autor tal como o conceito de qualidade de autor se desenvolveu amplamente na jurisprudência.

Graças aos princípios básicos sobre imputação, não há mais necessidade de teorias orgânicas, a teoria do “alter ego”, etc. “Muitas 

20		 HR (Supremo Tribunal) de 16 de junho de 1980, NJ 1981, 586	
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vezes, a responsabilidade da empresa só é desencadeada por atos ou omissões dos órgãos e/ou representantes legais habilitados a agir 
em nome da empresa. Esta restrição corresponde à teoria do direito civil e da perspectiva clássica que quer que a pessoa jurídica atue 
por meio de seus órgãos. O modelo oposto se contenta com atos de qualquer pessoa agindo em nome da empresa ou a favor dela. Esta 
concepção pragmática vai além ao facilitar a prova e considerar supérfluas distinções entre diferentes categorias de representantes, 
incluindo representantes de fato”.21 A Holanda claramente optou pelo segundo modelo com construção muito flexível de imputação ao 
grupo.

Em 1945 a grande empresa comercial Dreesman Vroom (V & D) foi processada por violação da regulamentação dos preços, 
um delito que não exige nem dolo ou culpa. Na empresa houve uma instrução partida da direção proibindo preço de venda acima do 
máximo legal. Apesar disso, a empresa foi condenada. Quatro critérios relevantes relacionados com a qualidade de autora da pessoa 
jurídica podem ser deduzidos a partir da decisão do Hoge Raad nesta matéria:22

Deve tratar-se de uma pessoa 

1. No serviço da empresa

2. No âmbito da sua atribuição geral

3. E no âmbito das suas atividades

4. Agiu em benefício da empresa.

Em 1954 deu-se mais um passo com o caso IJzerdraad, um processo relativo à qualidade funcional do autor em uma sociedade 
unipessoal. Um indivíduo, proprietário de uma sociedade unipessoal suspeita de exportações ilegais foi condenado pelo Tribunal de 
Apelação com base no critério V&D. 

O Hoge Raad entendeu de maneira diversa e não estabeleceu a qualidade de autor do proprietário que havia afirmado ser 
criminalmente responsável enquanto tal. O Hoge Raad afirmou que “os atos incriminados só poderiam ser considerados como atos do 

21		 Cf	 Informe Tiedemann, p	 27	

22		 Caso V & D, HR (Supremo Tribunal) de 27 de janeiro de 1948, 197	
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processo se se pudesse decidir que aconteceram ou não se o curso dos acontecimentos mostrassem que eles tinham sido aceitos, ou o 
poderiam ser, pelo processado”.23 

A brecha do critério IJzerdraad, ou seja, o fato de dispor do poder e aceitar, no campo da empresa, mudou após o caso Kabeljauw. 

Um armador, pessoa jurídica, foi processado por pesca ilegal. O proprietário do barco que estava equipado com redes especiais 
para a pesca do linguado tinha dado a ordem para pegar esses peixes. O Tribunal de Recursos aplicou o V&D e considerou esta ordem 
como motivos suficientes para absolvição. O Hoge Raad, no entanto, considerou a aplicação do critério IJzerdaad, até mesmo dentro 
da pessoa jurídica, e aplicou a disposição relativa “ao poder e aceitação”. Em 1979 o Hoge Raad  já tinha aceitado a ideia24 de que 
“o exercício de pesca” compreende não só o comando da tripulação de um barco de pesca, mas abarca também aqueles que, como o 
armador e/ou proprietário, agem de modo contrário à proibição ao pescar. 

No caso Kabeljauw II,25 o Hoge Raad interpreta o termo “atuar de maneira que” e afirma que a ele se refere quando “os atos 
praticados a bordo do barco de pesca possam ser considerados como de comportamento suspeito. Esse seria o caso se sobre tais atos 
pudesse recair a suspeita ou se esses comportamentos pudessem surgir desta última e ter lugar, como mostra o desenvolvimento dos 
acontecimentos, depois de sua aceitação”. 

Em suma, a qualidade do autor de uma pessoa jurídica requer duas condições cumulativas, a saber: que a pessoa jurídica a) poderia 
atuar com um comportamento de modo proibir ou regular certa conduta e b) que aceitou o comportamento punível ou, pelo menos, 
tolerou um comportamento semelhante no passado. A aceitação não significa que a pessoa jurídica havia explicitamente aceitado o ato 
em si, mas mostrado que o ato ilícito foi realizado como parte da política da pessoa jurídica.

Pode-se perguntar, porém, se os elementos de dolo ou culpa, ou seja, os elementos subjetivos do crime podem ser atribuídos 
a uma pessoa jurídica. O legislador se omitiu em esclarecer este ponto mais profundamente. Na exposição de motivos do art. 51 do 
Código Penal diz-se que a imputação da intenção de uma pessoa física também à pessoa jurídica para qual ela trabalhe vai depender da 

23		 Caso Ijzerdraad, HR (Supremo Tribunal) de 23 de fevereiro de 1954, NJ 1954, 378	

24		 Caso Kabeljauw I, HR (Supremo Tribunal) de 12 de junho de 1979, NJ 1979, 555	

25		 Caso Kabeljauw II, HR (Supremo Tribunal) de 1	º	 de julho de 1981, NJ 1982, 80	
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organização interna da pessoa jurídica em causa e do trabalho e responsabilidade atribuídos à pessoa física.26

Este é um problema difícil para o qual existe relativamente pouca jurisprudência. Responsabilidade penal das pessoas jurídicas 
surge, com efeito, no Direito Penal Econômico. Nele, o processamento de uma empresa com base na prática intencional de um crime 
econômico é mais a exceção do que a regra. Em termos de infrações econômicas não há nenhuma condição de intenção. Situação 
contrária ocorre na lei penal comum, que exige que o autor de crimes se comporte conscientemente (dolo) ou com negligência grave ou 
imprudente (culpa) ou deixe de agir. 

É claramente derivada da jurisprudência a compreensão de que a pessoa jurídica pode agir de forma dolosa e que a atribuição de 
dolo ou culpa para a pessoa jurídica não deve ser limitada aos órgãos de pessoas jurídicas.27 Não se perca de vista que o conhecimento 
(atuar conscientemente) para o Direito Penal signifique que haja também uma percepção de que o comportamento é ilegal ou criminoso 
A pessoa (jurídica) só deve estar ciente do fato de que o comportamento ofensivo ocorre (intenção neutra).28 A omissão também pode 
ser atribuída a pessoas jurídicas (crimes culposos). A tomada de consciência, o conhecimento por longo tempo que se tem da ausência 
dos cuidados minuciosos constitui uma violação do seu dever de cuidado da empresa.

Com relação às contravenções, há um dever geral de cuidado que se aplica no sentido de que a organização realize seu poder 
potencial para evitar violações, por meio de políticas, procedimentos e medidas destinadas a prevenir ou melhorar as situações que 
possam ser perigosas. Deve-se, no entanto, tê-las podido prevenir, sem o que haveríamos de falar de um risco de responsabilidade (strict 
liability). A ausência total de culpa é, no entanto, rara. A omissão de atuar razoavelmente no contexto de uma situação potencialmente 
perigosa implica a aceitação de consequências.29 Isso não é óbice para que, se uma organização fizer tudo em seu poder para evitar todas 

26		 Memória Explicativa, 19	

27		 Ver por exemplo o caso Nut, HR (Supremo Tribunal) de 16 de junho de 1981, NJ 1981, 586 y HR (Supremo Tribunal) de 29 de maio de 1984, NJ 1985, 6	

28		 HR (Supremo Tribunal) de 18 de março de 1952, NJ 1952, 314; vean igualmente Van Dijk, P	 L	, o	 c	, 103-105	

29		 Ver Supremo Tribunal de 23 de fevereiro de 1993, NJ 1993, 605	
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as violações previsíveis, ela possa invocar precisamente a ausência de qualquer culpa.30 Se foram dadas todas as instruções necessárias, 
se foram adaptadas instalações técnicas e ocorreu todo o controle necessário, a pessoa jurídica não pode ser responsabilizada pela 
ignorância das instruções por parte dos funcionários.

A exigência adicional de dolo ou culpa se aplica para crimes. Isso implica, no mínimo, o conhecimento da comissão (se houver) 
de infrações pelos dirigentes, sem que tenham sido tomadas quaisquer medidas preventivas, seja por aceitar a situação (dolo), seja 
porque se subestima (culpa).

Torringa responde a questão de imputação subjetiva da pessoa fazendo as seguintes suposições:

“Se há uma decisão do conselho de administração, a culpa ou o dolo que dela deriva deve, em princípio, ser sempre atribuído à 
pessoa jurídica;

– Se não houver decisão do conselho, mas caso se trate de uma questão de atribuição de tarefas a culpa, ou dolo (condicional) dele 
também derivada pode ser atribuída à pessoa jurídica. Também se se trata da aceitação consciente de atos imprudentes, especialmente 
quando se trata de rotinas na gestão da empresa. O dolo ou culpa estão, então, contidos na política da empresa ou no desenvolvimento 
de negócios realizado no seio da pessoa jurídica;

– Dolo ou culpa presentes em funcionários ou outros executores de fato podem, em certas circunstâncias, serem imputados à 
pessoa jurídica, reunindo dolos distintos ou culpa parcial provenientes de vários indivíduos”. 31

Isto levanta o seguinte problema no sistema de imputação: todas as garantias legais previstas no Código de Processo Penal e no 
art. 6 .º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem podem ser usadas pelas pessoas físicas que atribuem responsabilidade à pessoa 

30		 HR (Supremo Tribunal) de 1	º de julho de 1981, NJ 1982, 80	

31		 Torringa, R	 A	, De rechtspersoon als dader, strafbaar leidinggeven aan rechtspersoon, Arnhem, 1988	 Las HR (Supremo Tribunal) del 16 de junho de 1981, NJ 1981, 586 y HR 
(Supremo Tribunal) de 2 de março de 1982, NJ 1982, 446 ambas determinantes que quando os processados, no momento da comissão das condutas, dirigirem efetivamente 
os atos ilícitos de modo conjunto, pouco importa determinar qual deles precisamente os realizou	 As formas de participação e da direção dos atos são possíveis, portanto, e 
o elemento subjetivo apenas deve ser estabelecido com vistas à pessoa jurídica e não com respeito a quem decide ou ao administrador	 É verdade que quando se alude ao 
elemento subjetivo tratar-se-á do elemento volitivo de uma ou várias pessoas físicas que se imputa à pessoa jurídica, mas não se exige que se estabeleça e se prove que o 
mesmo elemento volitivo estava presente na pessoa que detinha o poder de decidir ou do administrador	
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jurídica? Em um caso recente, o Ministério Público interrogou pessoas físicas dentro de uma empresa na qualidade de testemunhas, 
desconsiderando o direito ao silêncio e à obrigação de informação desse direito (cautio), nos termos do art. 29 do Código de Processo 
Penal, uma prática confirmada pelo Tribunal de Recursos, Haia,32 mas já fortemente criticada pela dogmática.33

4.2.2 A pena para o dirigente que age funcionalmente com base na qualidade de 
autor da pessoa jurídica: os critérios relevantes do caso Slavenburg

Apenas quando se estabelece a qualidade da pessoa jurídica como autora pode ser aprofundada a verificação da responsabilidade dos 
dirigentes empresariais. A absolvição de uma pessoa jurídica e a condenação do dirigente ou daquele que decide de fato é um “casus não 
dabilis”. De acordo com a lei holandesa, não há nenhuma exigência, no entanto, que uma pessoa jurídica seja realmente processada para 
poder processar aqueles que decidem ou dirigentes de fato. Basta que os autos indiquem que seja possível a condenação da pessoa jurídica.

Da leitura do art. 51 é observado de imediato que não se pode falar de responsabilidade penal administrativa no sentido estrito 
do termo. É uma construção funcional de responsabilidade e não uma sui generis participação. A vantagem do conceito de endereço 
no efeito reside no fato de que não é aplicada doutrina dogmática normal da participação. Para ser sancionado nesta base não é uma 
condição de gestor da qualidade ou comissário. É uma responsabilidade da administração em geral.

O fato de dirigir efetivamente um comportamento ilícito é um conceito distinto, que não está relacionado com a qualidade do 
autor pessoa física. Este ponto afeta a possibilidade de processar com base na qualidade do autor da pessoa jurídica. Por isso, a direção 
de fato (e de atribuição de uma tarefa) é claramente distinguível da qualidade de autor e da participação no ato ilícito ou dolo ou culpa 
na questão. A responsabilidade dos tomadores de decisão e líderes de fato se aplica tanto à ação como na omissão. A lei não define com 
precisão a direção de fato e deixa aos cuidados da jurisprudência  completar esta noção.34 A questão mais espetacular e fundamental 

32		 Caso Van Der Valk, 19 de junho de 1996	

33		 Cf. A. R. Hartmann y M. E. de Meijer, “De personale werkingssfeer van het zwijgrecht en de cautie-ver pflichting bij de verdachte rechtespersoon”, Nederlands Juristenblad, 
1996, 1768-1773	

34		 Comentário: Mulder, A	, “Feitelijke leiding geven aan de verboden gedraging, indien het strafbaar feit door een rechtspersoon is begaan”, Tvvs, Maandblad voor odernemingsrecht 
en rechtpersonen, 88/8213-219; Torringa, R	A	, o	c	, y Dijk, P	L	 o	c	, p	 97-122	
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para a concretização deste conceito é inquestionavelmente o caso Slavenburg. 

O Banco Slavenburg tinha, no final dos anos 70, a reputação incômoda de ser especializado em gestão de lavagem de dinheiro e 
transferência de quantias ilícitas. Uma investigação conduzida de forma profissional levou à prisão do chefe da empresa em dois grandes 
processos perante o Hoge Raad.35 O problema era, no entanto, o seguinte: a maioria das supostas ofensas fora cometida em diferentes 
agências e não se poderia falar de um envolvimento pessoal, direto e ativo dos réus. Tudo gira em torno da cultura corporativa existente.

O Tribunal de Recursos de Haia havia estabelecido, em um primeiro julgamento, com base no dever de cuidado dos réus, que 
haverá sempre punição se o dirigente estiver ciente do ato ilícito, o que se aproxima de uma responsabilidade penal pela assunção 
de riscos. Nas primeiras disposições do caso Slavenburg, o Hoge Raad anula este critério, mas estabelecendo de uma maneira muito 
estranha e restritiva que “nem sempre, se a pessoa tem consciência do ato, pode-se admitir que dirigiu efetivamente o atuar ilegal”.36 
Em uma segunda decisão no caso em apreço, o Hoge Raad retorna à sua primeira resolução. Usa os critérios IJzerdaad e o orienta sobre 
a responsabilidade do dirigente que decide ou do dirigente de fato:

• “5.1.1. Em certas circunstâncias, pode-se falar de comando de fato da conduta ilegal se o envolvido, atuando funcionalmente – na 
medida em que seja razoavelmente responsável na matéria – negligencia em tomar as medidas preventivas e, conscientemente, 
aceita a importante eventualidade que o comportamento ilícito ocorra. Nesta situação, considera-se que a pessoa mencionada 
tenha favorecido intencionalmente a mencionada conduta ilícita.

• 5.1.2. A aceitação consciente do importante evento mencionado no parágrafo 5.1.1. pode ocorrer no caso em que os elementos 
conhecidos do acusado no cometimento de infrações pelo Banco estejam diretamente relacionados com o comportamento 
ilícito especificado na citação de processos subsequentes”.

Em suma, não há exigência de que o líder tenha conhecimento de infrações específicas, estabelecendo sua qualidade de autor 
dentro da pessoa jurídica e que constituem, portanto, a base para sua própria persecução com base no art. 51, seção 2, n. 2, do 

35		 Para mais detalhes a proposito deste interessante caso de criminalidade de colarinho branco  ver Brants, C	H	 y Brants, K	L	K	, De sociale constructie van fraude, Amhem, 
1991	

36		 HR (Supremo Tribunal) de 19 de novembro de 1985, NJ 1986,125 y 126	
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Código Penal. Caso resulte que o líder tinha conhecimento de outros comportamentos ilícitos que estivessem estreitamente ligados a 
esses delitos supõe-se, então, que aceitou conscientemente a possibilidade que os fatos incriminadores ocorressem. Com base nessa 
construção de conhecimento, devem ser responsabilizados.

Para o líder de fato ser considerado responsável, deve primeiro ter um papel de liderança. Examina-se, nessa matéria, o conteúdo 
real de sua função e não sua designação formal, embora ela tenha, naturalmente, a sua importância. É determinante que alguém tenha 
atribuições e seja razoavelmente encarregado, com base em uma função de fato, de tomar medidas para impedir infrações em uma 
situação particular. Isso também significa que os funcionários, em determinadas circunstâncias, podem realmente ser considerados 
líderes. Em segundo lugar, o líder de fato deve, pelo menos, ter conhecimento pessoal de fatos análogos (cultura corporativa) e, ao não 
tomar medidas preventivas, conscientemente assumido o risco.

“Razoavelmente encarregado” significa, com efeito, que nem todo mundo assume essa direção e tem o dever de cuidado em 
relação ao delito (posição-garante). O fator determinante para a criminalidade por gestão de fato não é tanto a função informal mas, sim 
o quanto a pessoa tenha omitido exercer um controle suficiente de forma eficaz, quando estava obrigada a fazê-lo no nível funcional. 
Sob a lei holandesa, a punibilidade decorrente da administração precisa, realmente, de pelo menos uma intenção condicional em relação 
à comissão da conduta ilícita. Exige-se, portanto, alguma reprovação pela culpa. O dever de cuidado pode consistir em ordens, medidas, 
meios e controle. Quanto maior o dever de cuidado que é atribuído ao líder de fato (ele era responsável por excelência ou havia outros 
igualmente envolvidos?), mais se espera dele atividades para prevenir ou fazer cessar a conduta ilícita (= vasos comunicantes). A 
base da responsabilidade repousa em uma violação de um dever de cuidado a ser observado pela sua função. Neste aspecto devem ser 
examinados os quatro pontos seguintes:

1. Participação ativa do dirigente no comportamento ilícito;

2. Implicação ativa na gestão da empresa;

3. Implicação passiva em conduta ilícita;

4. Implicação passiva na gestão da empresa.

O princípio da culpa inconsciente aplica-se a crimes culposos   e contravenções. O dirigente devia ter conhecido pessoalmente que, 
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na organização, havia uma situação potencialmente perigosa no âmbito das suas próprias competências e não percebeu as possíveis 
consequências penais (devia conhecer, por si mesmo, que a situação era potencialmente perigosa).

O critério Slavenburg pode ser resumido, portanto, do seguinte modo:37

1. O dirigente deve, dentro da pessoa jurídica, estar investido de uma posição de poder de tal modo que ele tinha de dar a sua 
opinião sobre a conduta ilícita;

2. O dirigente devia ter tomado pessoalmente conhecimento38 – pelo menos de atos análogos – de modo que está obrigado – e, 
em virtude de sua posição de poder, é competente para – a tomar medidas preventivas;

3. Tendo negligenciado essas medidas, deve ter conscientemente aceitado a importante eventualidade que o comportamento 
ilícito ocorra, de modo que se considera ter intencionalmente favorecido o comportamento ilícito.

A direção de fato não implica apenas o “fazer”, mas também o “negligenciar”. Esses critérios impedem, realmente, a extensão 
demasiada do círculo de dirigentes responsáveis.

Os conceitos de “qualidade de autor da pessoa jurídica” e “direção de fato” são vasos comunicantes. Os critérios IJzerdraad são  
determinantes para a imputação da responsabilidade tanto para saber  até que ponto a pessoa jurídica tenha sido capaz de se comportar 
e aceitar como para a reprovação pessoal que pode ser feita individualmente para os dirigentes de fato posto se comportaram omitindo-
se  e, portanto, claramente aceitando a conduta. O primeiro ponto depende de como a direção em vários níveis está consciente e presta 
contas (pelos crimes) ou deveria fazê-lo (por contravenções) sobre a possibilidade de possíveis crimes no contexto das atividades da 
empresa. Para o segundo ponto, que não vem ao caso, mas quando pode ser estabelecida a qualidade de autor à pessoa jurídica, o critério 
mais fino da consciência pessoal é o aplicável.

37		 Torringa, R	 A	, o	c	, 56	

38		 A conduta punível deve estar realmente em curso	 Não basta que possa ou deva estar em curso	 Ver HR (Supremo Tribunal) de 19 de novembro1985, DD 86, 163, NJB 1986, 
110	
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O fato de que o Ministério Público pode optar, nos termos do art. 51, entre a persecução da pessoa jurídica e dos dirigentes ou dos 
que detêm a decisão de fato, com a condição de que a pessoa jurídica possa ser responsabilizada penalmente tem como consequência a 
imposição de uma multa administrativa à pessoa jurídica e sanções criminais para o dirigente/dirigente de fato, sem que se anule a multa 
administrativa, como poderia ocorrer, com base nas regras de não acúmulo, se as sanções foram impostas também à pessoa jurídica.

5. Responsabilidade penal das pessoas jurídicas com autoridade pública

5.1 Introdução

O texto legal do art. 51 não se refere expressamente às pessoas jurídicas de direito público. O preâmbulo refere-se explicitamente 
ao assunto, no entanto não exclui a responsabilidade penal das pessoas jurídicas de direito público, mas enfatiza que é uma questão difícil 
de tratar nas disposições legais. A exposição de motivos afirma que “não é prudente excluir as atividades puníveis (como empresas) 
dos organismos ou instituições de direito público, porque isso poderia ser considerado injusto, a dizer, contrário ao princípio da 
igualdade” (par. 10, 21). Segundo a exposição de motivos, a qualidade de autor penalmente relevante às pessoas jurídicas de direito 
público deve, contudo, ser limitada aos atos cometidos no curso de uma atividade empresarial que também é ou pode ser feita por 
particulares. Se o crime está relacionado com tarefas públicas gerais ou específicas funções públicas, não se pode falar em incriminação. 
A dificuldade de traçar essa fronteira advém de um grande número de casos relacionados com o passado recente e, acima de tudo, um 
número impressionante de casos recentes em que o Ministério Público e alguns Tribunais têm admitido a responsabilidade penal de 
pessoas jurídicas de direito público. A questão central na matéria não se dá sobre a qualidade do autor, mas na possível imunidade penal 
das autoridades de direito público, que é um motivo de exclusão de persecução e, assim, a inadmissibilidade da ação penal proposta 
pelo Ministério Público.

No momento atual do tratamento do tema deve-se distinguir, por um lado, o Estado e, por outro lado, as autoridades descentralizadas 
(províncias, municípios, autoridades administrativas independentes, etc.)

5.2 A responsabilidade penal e da capacidade de perseguir o Estado

Em um caso muito recente a Suprema Corte teve de se pronunciar sobre a responsabilidade penal do próprio Estado. No aeroporto 
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militar de Volkel aconteceram, em diversas ocasiões, problemas de poluição de querosene, por causa de um vazamento de um tanque 
de combustível (violação do art. 14 da Lei sobre a proteção do solo, consistente no não cumprimento, pelo o usuário da terra, do dever 
de cuidado para com a prevenção da poluição, que é punível como contravenção na lei sobre crimes econômicos; quando cometido 
intencionalmente, também punível como crime). Nas primeiras vezes, o Ministério da Defesa tinha sido capaz de evitar o processo 
penal por aceitar o pagamento de transação. Mas a reincidência obrigou o Ministério Público a ajuizar ação pública contra o Ministério 
da Defesa. O Tribunal considerou o Estado criminalmente responsável, mas não impôs nenhuma sanção.39 

O Supremo Tribunal não seguiu este raciocínio e afirmou que:

• “6.1. Deve-se observar, como ponto de partida, que os atos do Estado supõem-se dirigidos à defesa do interesse geral O 
Estado pode ocupar-se por lei, regulamentações, atos de administração, comportamentos de fato ou de qualquer outra forma, 
de todas as questões.

• 6.2. Por meio dos atos de Estado, ministros e secretários devem, geralmente, ser responsáveis perante o Parlamento. Eles 
também podem ser processados   por peculato e suborno e julgados com base nos arts. 483 e seguintes do CPP.

• 6.3. Este sistema não é suficiente para que o próprio Estado possa ser responsabilizado criminalmente por seus atos.

• 6.4. O texto acima tem como consequência que o Tribunal deveria ter declarado inadmissíveis os processos ajuizados pelo 
Ministério Público”.40

Com esta decisão, a Suprema Corte reconheceu ao Estado uma imunidade criminal absoluta; os processos criminais são 
impossíveis. Dado que a imunidade penal da autoridade se apresenta, pela Suprema Corte, como uma razão para excluir a acusação, 
não se aborda o caráter punível de determinado ato de autoridade que parece, à primeira vista, uma infração.

Em setembro de 2000 o Ministro da Justiça informou ao Parlamento acerca da posição tomada pelo Governo na matéria.41 O 

39		 Tribunal de ‘s-Hertogenbosch, l de fevereiro de 1993, NJ 1993, 257	

40		 HR (Supremo Tribunal) de 25 de janeiro de 1994, NJ 1994, 598 (C), MenR 1994,104 (De L	) (Vliegbasis Volkel)	

41		 Carta do Ministro da Justiça “Strafrechelijke aansprakelijkheid van overheidsorganen”, Tweede Kamer, 2000-2001, 25294	
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Governo concordou que não era útil permitir a demanda criminal do Estado holandês, apesar das críticas por parte de alguns escritores 
e promotores sobre o julgamento no caso Volkel. O Governo acredita que o Estado deve, assim como os cidadãos, as empresas e as 
autoridades inferiores, respeitar a lei. O Estado em questão, no entanto, dentro da ordem jurídica, ocupa um lugar próprio. Só o Estado 
pode, para o benefício de todos os cidadãos, empregar a lei, regulamentos, atos administrativos, ou outros mecanismos idênticos. É por 
isso que o argumento da igualdade perante a lei (penal) não pode ser considerado para determinar a responsabilidade penal do Estado. 

O Governo coloca em dúvida, a partir desse momento, o sentido da execução penal contra o próprio Estado. As sanções e penas 
privativas de liberdade e de prestação de serviços não são consideradas. O Estado vai pagar para si mesmo uma multa. O Estado 
não pode ser privado de seus direitos. Em caso de confisco de bens, o produto obtido retorna ao Estado. A confirmação da norma é 
argumento insuficiente em relação ao Estado. 

Em conclusão, a aceitação da responsabilidade penal e a possibilidade de exercer a persecução contra o Estado levaria a 
novos problemas. O Ministro da Justiça e o governo, como o Ministério Público, estão em uma posição impossível perante a ordem 
constitucional. A responsabilidade em termos de persecução (demanda) e a posição do Estado dentro do processo, como acusado, são 
difíceis de conciliar.

Assim, a imunidade e, portanto, a impossibilidade de processar o Estado é de início, um dado estabelecido. Tanto o juiz como o 
legislador decidiram dar prioridade à responsabilidade política e administrativa. A maioria da doutrina e o Ministério Público aderem 
a esta posição.

5.3 A responsabilidade penal e a possibilidade de persecução contra as autoridades 
descentralizadas

Nos últimos 15 anos o problema da responsabilidade criminal dos órgãos estatais inferiores esteve na agenda em do Supremo 
Tribunal em diferentes ocasiões.42 Delimitarei aqui uma série de exemplos eloquentes. 

Em um caso, em 1982, o Ministério Público acusou um funcionário do município de Tilburg por ter construído limitadores 

42		 Cf	 C. Brants y R. de Lange, Strafvervolging van overheden, Arnhem, Gouda Quint, 1996	
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de velocidade sem que o município tivesse atribuição administrativa para tanto conferida pelas autoridades competentes. A defesa 
argumentou, em vão, que foi o exercício de uma tarefa pública específica mas a Suprema Corte decidiu, sem definir precisamente o 
conceito de “função pública”, que “o comportamento imputado ao réu na acusação relacionava-se a uma obra de autoridade, ou 
seja, os cuidados com a segurança das vias públicas. Um município não pode ser responsabilizado criminalmente no assunto. O Juiz 
cantonal violou, portanto, a lei ao aceitar ambos os processos ajuizados pela acusação”.43

Tampouco se deu a definição de “público” em um caso envolvendo a cidade de Voorburg. O município havia destruído ninhos de 
garças em um parque porque essas aves contaminavam o lugar. Era uma violação da lei sobre a fauna. O Supremo Tribunal considerou 
também aqui44 que o Tribunal deveria ter declarado inadmissível a acusação do Ministério Público porque se tratava, em primeiro lugar, 
de um organismo público, nos termos do Capítulo 7 da Constituição (autoridade pública) e, segundo, encarregado de garantir a boa 
gestão de parques como obrigação do dever administrativo na esfera da sua atribuição. É importante, portanto, saber se se trata de uma 
pessoa jurídica ou um grupo de autoridades públicas relevantes (um organismo público, nos termos do Capítulo 7 da Constituição), 
que exerce uma função pública.

Isso se deduz, em sentido contrário, a partir de um certo número de casos em matéria de pesca. O município de Urk foi condenado 
por organizar um leilão de peixes quebrando as regras para o registro de cotas; o município participou, com efeito, de uma atividade 
comercial e não exercia, portanto, uma tarefa pública. Isso foi confirmado pelo Supremo Tribunal de Middelburg.45 O Tribunal também 
condenou o município de Vlissingen, em 1995, a uma pena de multa de 16 mil florins por irregularidades na administração no leilão 
municipal de pescados. O Tribunal considerou explicitamente, acerca da admissibilidade da ação pública, “que os comportamentos 
denunciados não se deram no âmbito da gestão de uma função pública, atribuída, em particular, por ou sob a lei, ao réu”.

Em 23 de abril de 1996 foram sentenciados três casos relativos, respectivamente, a um funcionário municipal que havia cometido 

43		 HR (Supremo Tribunal) de 27 de octubre de 1981, NJ 1982, 474	

44		 HR (Supremo Tribunal) de 23 de octubre de 1990, NJ 1991, 496	

45		 HR (Supremo Tribunal) de 8 de julho de 1992, NJ 1993, 12	
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uma contravenção46 à província de Noord-Holland e à Gestão de Águas West-Friesland,47 estas últimas que haviam sem autorização ou 
dispensa exigidas, queimado palha às margens do rio. Eu me limito aqui ao primeiro caso. 

O município de Boamsterhim e a Grontmij S.A. derramaram no lago Pikmeer sedimentos contaminados degradados. O secretário 
de obras do município foi levado perante o Tribunal correcional porque deu a ordem ou pelo menos, dirigiu efetivamente a ação. Tanto 
o tribunal do julgamento quanto o Tribunal de Recursos confirmaram a existência de provas suficientes. O Tribunal de Recursos disse: 
“Embora o município de Boamsterhim não possa ser processado criminalmente, isso não o impede de cometer crimes e que, por esses 
fatos, possa ser processada a pessoa que efetivamente dirige o comportamento ilícito”. 

Mas o Supremo Tribunal contradisse esta visão: “A possibilidade de processar uma pessoa jurídica e seu dirigente de fato está 
tão estreitamente ligada que as circunstâncias em que não se pode processar a pessoa jurídica posto que é um órgão  público, no 
sentido do capítulo 7 da Constituição, quando envolvida na atuação de um trabalho público que lhe cabe por lei, teria como resultado 
a incapacidade de processar criminalmente os servidores civis contratados pelo órgão público, quando estes, na sua qualidade de 
executores da função pública, tenham ordenado ou dirigido efetivamente o comportamento ilegal (...)”.48 

Permanece como possível, portanto, a responsabilidade penal individual (por si mesma). Mas, precisamente para evitar que os 
subordinados fiquem sujeitos às consequências penais foram desenvolvidas regras sobre a qualidade da pessoa jurídica como autora e  
a dos dirigentes de fato (qualidade funcional do autor). Estas últimas regras desafiam a aplicação para as pessoas jurídicas de direito 
público; segue-se daí que só poderia processar-se os indivíduos com base na condição clássica do autor individual. Os potenciais 
acusados seriam os subordinados, lavando-se as mãos dos superiores hierárquicos. Também é surpreendente que a Grontmij S.A. tenha 
sido processada criminalmente. A qualidade de autora da pessoa jurídica foi confirmada e o dirigente de fato foi processado. A visão 

46		 HR (Supremo Tribunal) de 23 de abril de 1996, NJ 1996, 48, 513 (‘tH) (Piklmeer)	

47		 HR (Supremo Tribunal) de 23 de abril de 1996, NJB 14 de junho de 1996, n	 61 (Província de Noord-Holland) y HR (Supremo Tribunal) de 23 de abril de 1996, NJ 1996, 512 
(Administração de Aguas West-Friesland)	

48		 HR (Supremo Tribunal) de 23 de abril de 1996, NJ 1996, 513 (‘tH), as 7035	3 (HH) (Pikmeer)	
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do Supremo Tribunal na prática leva a uma desigualdade jurídica surpreendente entre pessoas jurídicas e, dentro da pessoa jurídica de 
direito público, para punir os subordinados por si mesmos.

É claramente extraído desses casos que a autoridade inferior também goza de imunidade criminal considerando-se que se trate de 
um órgão público nos termos do Capítulo 7 da Constituição e que, além disso, tenha atuado na execução de uma tarefa determinada por 
lei. Ao mesmo tempo, há um ponto no caso Boarnsterhim, que foi decisivo e que assim permanece, mesmo após o caso Volkel, impreciso; 
a impunidade se estende a funcionários da administração e àqueles contratados que, no quadro da tarefa estatal, se comportaram como 
líderes ou dirigentes de fato ou encarregados de decidir (o segundo aspecto da art. 51). 

Os casos Volkel e os três casos de 23 de abril de 1996 (Pikmeer, província de Noord-Holland e Gestão de Águas de West-
Friesland) são, essencialmente, a conclusão de uma evolução na jurisprudência em processos criminais contra autoridades. 

O caso Volkel é um evento único nesta área, pois, pela primeira vez – e pela última vez disso não resta dúvida –, o Estado holandês 
foi excluído da persecução e atos da autoridade central foram excluídos pelo Supremo Tribunal como passíveis de condenação criminal; 
o juiz, no entanto, tem uma margem em relação à autoridade inferior (ou seja, quando não há um organismo público na acepção do 
Capítulo 7 da Constituição, ou quando não se pode falar do desempenho de uma função pública conferida por lei).

Durante as últimas décadas o serviço público e a forma como ele é executado e exercido mudaram de tal maneira, do ponto de vista 
da forma e conteúdo, que a diferença entre a função pública e a privada e a diferença orgânica entre órgão público e privado não são um 
critério que possa ser usado em numerosas diferenciações legais. O Direito privado e o Direito público conheceram, igualmente, uma 
evolução ativa no sentido da crescente responsabilidade da autoridade e uma proteção jurídica reforçada aos cidadãos. Por exemplo, 
não pode ser aceito que uma empresa agrícola seja sobrecarregada com pesadas obrigações ambientais que são sancionadas pelo Direito 
Penal, ao mesmo tempo em que o município ou o ministério da área concernente cometam danos ambientais e sejam beneficiados pela 
imunidade. Afinal, tampouco ao cidadão pode-se exigir que aceite esta situação.

É por isso que a doutrina e o Ministério Público defendem a suspensão da imunidade parlamentar das autoridades descentralizadas. 
O Supremo Tribunal e o governo preferem, no entanto, a primazia do controle administrativo e político em vez de acesso criminal. O 
Supremo Tribunal aceita a acusação apenas no caso de que não se trate de um órgão público ou quando o órgão público ou que este 
tenha cometido um ato fora de suas atribuições legais O Supremo Tribunal opta, assim, por um conteúdo formal. O governo escolhe 
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um conteúdo material na tomada de posição:49 se uma pessoa jurídica de direito público pratica um ato decorrente de sua missão estatal 
pesará cuidadosamente os prós e contras e caso este ato contenha legitimidade democrática suficiente, haverá imunidade criminal. A 
posição do governo teve uma recepção crítica dentro do Parlamento e não foi aprovada. O Parlamento foi convidado a preparar uma 
alteração legislativa.

Em 1997 o Ministério Público emitiu uma circular a respeito da política de investigação e persecução das autoridades50 visando 
traduzir a nova jurisprudência em uma ferramenta de trabalho fácil de usar. A circular enumera os critérios que devem ser levados em 
conta pelo magistrado:

1. Existe qualidade de autor e culpa do dirigente da pessoa jurídica de direito público?

2. A pessoa jurídica de direito público é um organismo público, na acepção da Constituição, vez que apenas os órgãos públicos 
podem, eventualmente, favorecer-se diretamente da imunidade penal?

3. Pensando que estas duas questões recebam uma resposta positiva, pode-se continuar a persecução se:

1. o ato não pode razoavelmente provir da execução da missão estatal ou

2. o ato concerne, apesar de tudo, a uma missão de Estado, mas os prós e os contras não foram seriamente sopesados sob o 
ângulo administrativo, ou

3. em caso de cometer injustiça, por exemplo, uma escritura falsa ou uma violação sobre o meio ambiente e colocando em 
risco a vida de seres humanos ou animais ou

4. se trate de condutas dolosas infratoras de requisitos básicos, que acarretam um ataque real ou uma ameaça que vai contra 
o bem jurídico que deve ser protegido.

49		 Nota “Strafrechtelijke aansprakelijkheid van overheden”, Tweede Kamer, 1996-1997, 25294	

50		 Nos Países Baixos o Ministério Público concretiza a política de investigação e persecução com base em circulares internas	 O Ministério Público dispõe, em razão do princípio 
da oportunidade, de uma grande discricionariedade sobre a política criminal	



artigos

ar
ti

go
s

artigo 04
artigo 03

artigo 05

artigo 02
artigo 01

Revista Liberdades - nº 14 - setembro/dezembro de 2013    I   Publicação do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais 123

expediente sumário apresentação entrevista artigos história resenha

Se o acusador decidir prosseguir deve, previamente às persecuções, obter o consentimento das autoridades que lhe são superiores, 
como o Procurador-Geral.

O caso Pikmeer, que foi encaminhado ao Tribunal e submetido a novo julgamento,51 é novamente apreciado no Supremo Tribunal. 
No caso Pikmeer II,52 o Supremo Tribunal tomou, a tempo, consciência da severa crítica que houve quanto ao caso Pikmeer I e dá 
um novo conteúdo para a questão relativa à possibilidade de processo criminal das autoridades descentralizadas. O Supremo Tribunal 
confirmou a sua posição no caso Gouden Bodem.53

A nova doutrina do Supremo Tribunal pode ser resumida da seguinte forma:

1. imunidade penal das autoridades descentralizadas é muito limitada. A imunidade penal só é possível se for apenas uma 
questão de dever administrativo, e deve ser verificado:

• se se trata de um organismo público na acepção da Constituição

• dentro do qual, no âmbito de sua atribuição 

• dever cumprido administrativo, dever que, dependendo da sua natureza, e considerando o sistema jurídico, não pode ser 
exercido exclusivamente, apenas por funcionários do governo.

2.  se a pessoa jurídica de direito público não é, beneficiada pela imunidade penal e pode ser processada, o Ministério Público deve 
ter em conta, no âmbito da política persecutória, da postura específica das autoridades descentralizadas e o Juiz deve verificar 
a existência de causas particulares de justificação. O Juiz pode, igualmente, levar em consideração a posição específica das 
autoridades descentralizadas no momento da determinação da sanção penal.

51		 Hof Leeuwarden, 12 novembro 1996, Milieu en Recht 1997, 1	

52		 Supremo Tribunal 6 januari 1998, NJ 1998, 367	

53		 Supremo Tribunal 30 juni 1998, NJ 1998, 819	
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3. se a pessoa jurídica de direito público não se beneficia da imunidade e pode, portanto, ser processada (réu), o acusador 
deve considerar, como parte da política de persecução, a situação específica das autoridades descentralizadas e o juiz deve 
verificar se existem causas particulares de justificação. O juiz pode também ter em conta a situação específica das autoridades 
descentralizadas no momento da determinação da sanção penal.

Em 1998 o Ministério Público emitiu uma nova diretriz política na investigação e perseguição das autoridades. A diretiva dispõe, 
de acordo com a nova doutrina do Supremo Tribunal, um lugar principal à “investigação ativa, persecução matizada”. O Ministério 
Público deve responder às seguintes perguntas:

1. Os funcionários são responsáveis   penalmente como seu próprio superior?

2. É uma matéria de um órgão público na acepção da Constituição?

3. É uma questão de um dever de natureza puramente administrativa? Em caso de resposta positiva o Promotor deve arquivar o 
caso por razões técnicas quanto ao dirigente da pessoa jurídica de direito público

4. Trata-se da qualidade do autor, da responsabilidade fracasso/e a possibilidade de reprovação?

5. Existe uma possível causa de justificação? Existe uma exigência legal que pode eventualmente levar a nenhuma punição, ou 
há um conflito de interesses? Se assim for, uma classificação técnica deve ser o passo seguinte.

6. A acusação é oportuna? É caso de injustiça flagrante? Ou é uma questão de violação deliberada dos requisitos básicos? Ou é 
uma questão de reincidência manifesta? Estes critérios são retirados da diretiva de 1997.

7. A persecução (demanda) tem contraindicações? Mesmo se não houver justificativa, ponderou cuidadosamente os prós e os 
contras no plano administrativo? Ou é uma questão de reação administrativa ou política que ocorre efetivamente “a posteriori” 

Não importa de que modo for, em caso de perseguição, o líder de fato ou o comandado devem, se possível, ser igualmente 
processados. Em termos de procedimento, o consentimento do Procurador-Geral não é mais necessário. Basta que o Promotor 
responsável seja informado.
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A nova doutrina do Supremo Tribunal recebeu o consentimento de muitas pessoas, uma vez que a imunidade penal das autoridades 
descentralizadas tem sido muito limitada. Entrementes, o Governo foi capaz de convencer o Parlamento que não era necessário, graças 
a essa nova doutrina, a revisão das regras vigentes. Cabe ao juiz, de acordo com o Governo, preencher essa nova doutrina e esclarecer 
o que é um trabalho puramente administrativo.

Essa nova doutrina não resolve, no entanto, todos os problemas. É perfeitamente possível que um único e mesmo ato, a autoridade 
descentralizada, possa apoiar-se na imunidade penal, mas que o autor físico (o funcionário) como autor, cúmplice, etc. possa ser acusado 
(réu) e condenado por seu próprio superior. Em caso de parceria público-privada, também é possível que a autoridade descentralizada não 
possa ser processada   (ré) e o parceiro privado possa sê-lo. Não é menos provável que também se possa criticar o fato de que a Suprema 
Corte tenha vinculado completamente a tarefa exclusivamente administrativa para as artimanhas de funcionários da administração. Na 
prática, pode-se imaginar que essas tarefas não são exercidas pelos funcionários. Eles agem como um órgão administrativo e ações 
administrativas decorrentes, no sentido de Direito Administrativo, mas podem ser beneficiados pela imunidade. Portanto, uma parte da 
doutrina clama a abolição completa da imunidade para as autoridades descentralizadas.54 O futuro vai nos mostrar se a Suprema Corte 
vai tomar este caminho.

5.4 Desenvolvimentos recentes na responsabilidade penal das pessoas jurídicas, 
inclusive o Estado

Após o julgado Pikmeer houve claramente uma contraposição entre o Governo e o Parlamento sobre a responsabilidade penal 
das pessoas jurídicas. O Governo não quer alteração legislativa, e o Parlamento é mais favorável em retirar a imunidade de pessoas 
jurídicas estatais.

Em 2001 o Governo estabeleceu um comitê de especialistas para dar a sua opinião sobre esta questão.

O Governo também enfrentou, em 2001, duas grandes catástrofes na Holanda. Em Enschede, um depósito de fogos de artifício 
explodiu no centro da cidade, matando mais de vinte pessoas e destruindo uma parte muito importante da cidade. A pesquisa constatou 

54		 Para uma boa análise do caso Pikmeer II e das consequências jurídicas, cf	 J	 A	 E	 van der Jagt, Decentraal bestuur vervolgbaar?, Gouda Quint, 2000, Deventer	
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que tanto o município quanto o Estado haviam cometido erro de concessão de autorização e controle administrativo. O serviço de 
inspeção do Exército, corresponsável pelo controle, havia sido corrompido. Uma vez que estamos lidando aqui com funções que 
dizem respeito à missão pública das autoridades, o Estado, com base no julgado Pikmeer, não poderia ser processado criminalmente 
(réu). Seguiram-se fortes críticas na imprensa e a incompreensão da opinião pública. A insatisfação se instalou quando o tribunal 
recentemente infligiu uma pena leve aos dirigentes da empresa sob o fundamento de que o Estado escapava das acusações criminais. 
No caso Volendam, um incêndio em que cerca de dez pessoas foram mortas em uma reunião noturna. Aqui também se tratou de uma 
fraqueza no campo das concessões, permissões e lacuna de controle no que incumbia às autoridades. Não há julgamento neste caso. A 
pressão sobre o governo, pedindo para alterar a legislação, aumentou por causa desses casos.

A comissão, liderada por H. L. J. Roelvink, emitiu suas conclusões depois, em fevereiro de 2002. A comissão considera que 
os documentos invocados pelo governo têm uma força persuasiva insuficiente para preservar o Estado de processo criminal e que a 
distinção entre entidades de direito público descentralizadas, por um lado, e, de outro, o Estado tem uma legitimidade insuficiente. A 
comissão propõe, no que diz respeito à aplicação da responsabilidade penal do Estado, punir separadamente, de acordo com o art. 51, 
com base em elementos independentes. A comissão pensa a este respeito que os serviços, instituições e outras entidades organizacionais 
do Estado que são suscetíveis de intervir de uma maneira suficientemente  independente no seio da sociedade. O Estado, como tal, deve 
ser excluído da responsabilidade criminal. Uma série de entidades especiais, como os tribunais, Ministério Público e o Conselho de 
Estado, deve ser excluída da responsabilidade criminal.

A comissão também defende o abandono do critério de atividade pública do Supremo Tribunal quanto à persecução de todas as 
entidades de direito público, até mesmo para a conduta ilícita no momento do exercício de uma atividade exclusivamente pública. 

A comissão ainda gostaria de limitar a responsabilidade criminal de todas as entidades de direito público a crimes econômicos, 
aqui compreendendo infrações relativas ao meio ambiente e violações de parcelamento do solo. A comissão considera que, para crimes 
de direito comum, a responsabilidade individual deve prevalecer.

Esta última recomendação é, por si, surpreendente e por várias razões. Primeiro, as pessoas jurídicas de direito público 
descentralizadas já eram criminalmente responsáveis por todas as violações, aqui compreendendo crimes de direito comum. Isso 
significaria um retrocesso em comparação com o passado. Segundo, muitas infrações econômicas são tratadas, na Holanda, como crimes 
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de direito comum (falsificação de documentos, fraude, organização criminosa, etc.) ou são reunidas para fins de acusação. Terceiro, um 
sinal de alarme é dado para chamar a atenção para o fato de que as autoridades não poderiam ser responsabilizadas criminalmente pelos 
delitos mais graves, segundo o Código Penal. À luz do desastre em Enschede e Volendam, a exclusão de homicídio culposo no contexto 
da responsabilidade criminal das autoridades é muito surpreendente.

O Governo, por sua vez, subscreveu as conclusões da comissão, mas a doutrina é muito crítica sobre a limitação aos crimes 
econômicos. As decisões nos casos Enschede e Volendam têm mostrado quão difícil é explicar que não há responsabilidade penal do 
Estado e dos dirigentes estatais. Alguns tribunais criminais na Holanda também interpretaram a noção de serviço público de forma 
estrita. 

O saneamento de água e combate a incêndios são funções públicas exclusivas, mas isso não inclui que qualquer atividade dentro 
deste cenário, como formação de bombeiros, seja também exclusiva e possua, por consequência, imunidade penal. Um incêndio recente 
em uma casa de repouso no aeroporto de Amsterdã, que matou diversos imigrantes, e, especialmente, o relatório da Comissão van 
Vollenhoven sobre o assunto, responsabilizando as autoridades públicas por omissão grave, reabriram o debate sobre a imunidade penal 
de autoridades públicas, apesar da demissão dos ministros do Interior e da Justiça.

O Governo introduziu, em outubro de 2005, um projeto de lei com uma reforma limitada, permitindo, assim, o julgamento 
de dirigentes de fato ou de direito, mesmo quando se trata da culpa do Estado, preservando a imunidade do Estado em relação à 
persecução. Esta reforma executa uma das recomendações da Comissão Roelvink. Ademais, um projeto de lei também foi apresentado 
pelo parlamentar Wolfsen, a fim de eliminar a imunidade criminal de pessoas jurídicas públicas, incluindo o Estado. Nenhuma das duas 
propostas foi adotada até agora.

6. Conclusão

Os regulamentos holandeses não são importantes apenas por causa de seu papel pioneiro neste aspecto. Da mesma forma, 
parece-me que os vasos comunicantes elaborados no art. 51 apresentam uma riqueza legislativa, que, aliás, havia sido desenvolvida 
anteriormente pela jurisprudência. Também é importante salientar que a legislação holandesa foi refinada e atualizada pelo Judiciário. 
Os desenvolvimentos recentes na responsabilidade penal e a potencial persecução das pessoas jurídicas de direito público são um 
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bom exemplo nesta área. A lei e a evolução holandesas são, em minha opinião, uma boa fonte de inspiração para a aceitação europeia 
da responsabilidade penal e da demanda potencial das empresas, mas não é, no entanto, a única fonte de inspiração. Sobre a questão 
da qualidade do autor, pode ser posta a questão de saber se não se deve decidir sobre uma qualidade de autor indireto, evitando-se 
as construções complicadas acerca da imputação que repousam sobre os atos ou negligências das pessoas físicas. Por outro lado, na 
qualidade do autor direto, deve-se circunscrever claramente à medida que se exige dolo ou culpa. Neste caso, o elemento moral deverá 
continuar a ser estabelecido com base na teoria da imputação, a menos que não se opte resolutamente pela responsabilidade de riscos, 
mas creio que isso seria ir longe demais em termos de responsabilidade criminal.

Deve-se igualmente salientar que a responsabilidade e as possibilidades de demandas em face de empresas e grupos não significa 
dizer que todos os crimes devem ser efetivamente processados e punidos. Em todos os sistemas, tanto os que são fundados no princípio 
da legalidade como os que estão ancorados no princípio da oportunidade, há filtros e mecanismos de seleção (arquivamentos, soluções 
extrajudiciais, etc.). A introdução da responsabilidade e a demanda potencial das pessoas jurídicas são uma etapa. A elaboração de 
uma política criminal relativa às pessoas jurídicas em geral e às autoridades é essencial. A União Europeia está apenas no início do 
desenvolvimento de uma abordagem penal, essencialmente no âmbito do terceiro pilar do Tratado de Amsterdã (cooperação policial 
e judiciária em matéria penal).

A União Europeia tem tomado, desde a entrada em vigor do Tratado de Maastricht, no âmbito do terceiro pilar, várias iniciativas 
de harmonização direta do Direito Penal dos Estados-Membros.

O Tratado de Amsterdã reforçou o desenvolvimento de iure e de facto. Dada a necessidade descrita anteriormente, é muito claro 
que a União preveja a harmonização em matéria de responsabilidade criminal e demanda contra pessoas jurídicas. Especialmente em 
termos de casos e de proteção dos interesses financeiros da União, parece essencial desenvolver sistemas de responsabilidade penal 
capazes de responsabilizar as corporações. No momento da harmonização europeia, a atenção deve ser dada para a posição de entidades 
de direito público. A responsabilidade penal das empresas da UE dá um novo impulso à cooperação policial e judicial com os Estados 
Unidos.

Em conclusão, parece completamente essencial desenvolver a responsabilidade penal das pessoas jurídicas na União Europeia e 
evitar a fuga para o Direito Administrativo, especialmente para proteger os interesses jurídicos na área financeira. 
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O fato de o Tribunal de Direitos Humanos ter confirmado em várias decisões que as garantias do art. 6.º são igualmente aplicáveis   às 
sanções do Direito sancionador administrativo de forma alguma constitui um argumento decisivo para a não aceitação do deslocamento 
para aquela seara. O Direito sancionador administrativo é, em muitos países, uma importante forma de subdesenvolvimento, tanto em 
nível jurídico quanto prático. Na maioria dos Estados-Membros da União Europeia os poderes de investigação, apreensão, confisco, 
etc. são muito mais limitados em termos de Direito sancionador administrativo que no Direito Penal. 

Ao contrário da Alemanha, onde existem, em certa medida, vasos comunicantes entre as matérias administrativas e penais 
abrangidas na persecução, todos os outros sistemas conhecem sanções administrativas e penais completamente diferentes; os 
procedimentos administrativos são caracterizados por meios de investigação, apreensões, etc., muito mais limitados do que no processo 
penal. Claramente quando se fala da persecução das empresas é primordial dispor de meios importantes para a obtenção de provas. 

Por fim, em âmbito internacional e, cada vez mais, em termos nacionais, estão sendo desenvolvidas sanções de apreensão e 
confisco no campo da macrocriminalidade. Este desenvolvimento ocorre dentro do Direito Penal e se mostrou claramente, nos Estados 
Unidos, como uma ferramenta essencial na luta contra o crime cometido pelas pessoas jurídicas. 

Considero, então, que se nos contentarmos com sanções administrativas incorreremos em erro e nos orientaremos no sentido de 
certa impunidade.
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