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Esta obra foi elaborada com o intuito de promover uma análise da 
responsabilidade penal e civil do empresário, no contexto do Estado De-
mocrático de Direito. 

Como bem apontado na introdução, observar-se-á, pelo arcabouço 
doutrinário ora apresentado, que o instituto da responsabilidade do empre-
sário, seja ela no âmbito civil ou criminal, é um importante instrumento 
para o desenvolvimento econômico, sem, contudo, fugir de sua função 
primária de controle social. 

Antes de se adentrar especificamente ao tema a ser abordado, serão 
inicialmente expostas as origens do Direito Empresarial, desde o con-
ceito primitivo de comerciante ao conceito de empresário no Estado 
Democrático de Direito. 

Após, passa-se à análise do processo de publicização do Direito Privado 
que é considerado o processo de intervenção legislativa infraconstitucional, 
com importantes consequências no âmbito de interpretação do Direito, sen-
do especificamente abordado o tema da função social da empresa.

Apresentadas as premissas básicas do Direito moderno e apontados con-
ceitos essenciais como empresário e empresa, será analisado o conceito de 
responsabilidade civil, seus elementos e fontes. Serão ainda tratadas as teorias 
de responsabilidade civil, subjetivas e objetivas, em especial a concepção mo-
derna de responsabilidade a partir dos ditames da solidariedade social. 

As atuais concepções de responsabilidade civil serão aplicadas ao 
exercício da empresa. Todo empresário assume os riscos inerentes à sua 
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atividade. Neste sentido, nada mais justo que aquele que cria os riscos seja 
obrigado a arcar com os custos que mesmos trazem à coletividade, em 
estrita observância de uma justiça social. 

Trata-se de um verdadeiro ciclo: se a sociedade proporciona condições 
para a obtenção do lucro, não é demais se esperar que o empresário seja 
responsabilizado pelos prejuízos causados na busca por este lucro. Este é o 
fundamento para a chamada responsabilidade civil do empresário.

Certo é que se verificará que, na esfera civil, não só o empresário pes-
soa física responde pelas condutas lesivas que contrariem a função social 
da empresa, mas a própria pessoa jurídica que, no desempenho regular de 
sua atividade, venha pôr em risco interesses ou princípios fundamentais 
para a coletividade e para o Estado ou atentar contra eles. É o que ocorre 
nos casos envolvendo danos causados ao consumidor e ao meio ambiente.

A responsabilidade penal do empresário, por sua vez, segue um viés 
distinto da responsabilidade civil. A responsabilização penal em nosso or-
denamento somente é admitida em último caso, devendo o Direito Penal 
ser tratado como direito de ultima ratio.

Esta temática relativa ao Direito Penal Empresarial é tratada em ca-
pítulo próprio, quando então igualmente será analisado o conceito de cri-
me, adotando-se o conceito analítico, através do qual crime é fato típico, 
ilícito e culpável.

Serão ainda abordados os princípios relacionados à responsabilidade 
penal, de suma importância para a compreensão do complexo tema que 
envolve a responsabilidade penal da pessoa jurídica. 

A responsabilidade penal da pessoa jurídica, um dos grandes cernes 
deste trabalho, é tema discutível por nossa doutrina e jurisprudência, sen-
do admitida no Brasil, nos casos de crimes ambientais. 

Serão expostas teorias de autores que admitem a responsabilidade pe-
nal da pessoa jurídica (societas delinquere potest) bem como as contrárias 
a este posicionamento (societas delinquere non potest), observado ainda o 
direito comparado (sistemas da França, Inglaterra, Estados Unidos, Ho-
landa, Dinamarca, Portugal, Itália, Espanha, Alemanha, Bélgica e América 
Latina). Certo é que, após a análise doutrinária, foi constatado que a teoria 
da ficção jurídica é a mais adequada, porque a pessoa jurídica é desprovida 
de consciência e vontade. 

Em que pese o estudo doutrinário sobre o tema, fora ainda analisado 
recente julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, de 05 
de agosto de 2013, que adotou posicionamento divergente da firmada nos 
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tribunais superiores brasileiros, admitindo-se, a responsabilidade isolada 
da pessoa jurídica, dispensando a identificação e manutenção na relação 
jurídico processual de pessoa física.

Será ainda destacada a fundamentação utilizada no Habeas Corpus 
83.554/PR, no qual o Ministro Gilmar Mendes resgata a teoria da im-
putação objetiva, destacando que não havendo comprovação de nexo de 
causalidade entre a conduta de uma pessoa física e o resultado (crime 
ambiental), não há que se falar em fato típico praticado pelo ser humano.

Por fim, serão apresentadas as repercussões da função social da em-
presa para a responsabilidade penal e civil dos empresários.

A abordagem inovadora desta obra propiciará aos leitores uma nova 
leitura de conceitos já existentes, sendo a atividade empresária analisada 
e interpretada a partir do paradigma do Estado Democrático de Direito. 

Atualmente, o crescimento econômico e o desenvolvimento social 
não mais podem ser compreendidos de forma estanques. A atividade em-
presarial além de perseguir o lucro, que é a sua razão de ser, deve buscar 
harmonizar seus objetivos com o bem comum, em atendimento à chama-
da função social da empresa.

Assim, pessoas físicas ou jurídicas, no exercício da atividade empresa-
ria, igualmente deverão pautar-se em pilares de justiça social, sob pena de 
serem responsabilizados, civil e/ou penalmente, pelos riscos ou prejuízos 
causados à coletividade.
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