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RESUMO 

 

No Brasil, pessoas jurídicas respondem criminalmente nos estritos limites da Lei nº 9.605/98, 

que dispõe sobre infrações penais atentatórias ao meio ambiente. Essa opção político-criminal, 

no entanto, vem sendo desafiada pela prática do direito penal econômico, que parece ter-se – 

prematura e acriticamente – habituado com a inusitada presença de pessoas jurídicas no polo 

passivo de investigações e processos penais instaurados exclusivamente contra pessoas físicas, 

e que passam ao largo da prática de infrações penais contra o meio ambiente. Concebido nessa 

nuance entre as fronteiras do “normativo” e do “pragmático”, o trabalho se propõe a analisar a 

(im)possibilidade de aplicação, a pessoas jurídicas, no contexto de investigações e processos 

instaurados contra pessoas físicas, de medidas cautelares que tenham por finalidade assegurar 

a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, a perda do produto ou proveito com ele 

obtido e a suspensão do exercício da atividade econômica desenvolvida. Para tanto, o texto (i) 

inicia com uma breve exposição dos contornos normativos (legais e constitucionais) da RPPJ 

no direito brasileiro, (ii) segue para o exame de características fundamentais da tutela cautelar 

no processo penal, (iii) passa à análise dos efeitos acessórios da condenação penal, indagando 

sobre a (im)possibilidade de sua aplicação a pessoas (físicas ou jurídicas) estranhas aos limites 

subjetivos da imputação, e (iv) finaliza com a resolução de três casos hipotéticos que sintetizam 

o objeto da pesquisa. Busca-se, com esta Dissertação de Mestrado Profissional, trazer à luz 

aquilo que vem se apresentando como uma ilegítima tentativa de dilatação dos limites 

normativos da RPPJ e, paralelamente, contribuir à consolidação de um ambiente cautelar 

juridicamente seguro no marco do direito penal econômico. 

 

Palavras-chave: Direito penal econômico. Processo penal. Responsabilidade penal da pessoa 

jurídica. Medidas cautelares. Indenização. Perda do produto ou proveito do crime. Suspensão 

do exercício de atividade econômica. Pessoa jurídica. Desconsideração da personalidade 

jurídica. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

In Brazil, corporate criminal liability is restricted to the strict limits of Law n.º. 9.605/98, which 

provides for criminal offenses against the environment. This criminal policy, however, has been 

challenged by the practice of economic criminal law, which seems to have – prematurely and 

uncritically – endorsed the unusual presence of legal entities in the context of investigations 

and criminal proceedings instituted exclusively against individuals. Established between the 

borders of the "normative" and the "pragmatic", this research dedicates to analyze the 

possibility of application to legal entities of injunctions aimed at ensuring restitution, criminal 

forfeiture and the suspension of economic activity. To this end, the research (i) begins with a 

brief exposition of the normative contours (both legal and constitutional) of corporate criminal 

liability in Brazilian law, (ii) goes on to examine the fundamental characteristics of injunction 

measures in criminal proceedings, (iii) goes on to analyze the secondary effects of a criminal 

conviction, questioning about the possibility of its application to third parties (individuals or 

legal entities), and (iv) it ends with the resolution of three cases that summarize the object of 

the research. The research seeks to bring to light what has been presented as an illegitimate 

attempt to expand the normative borders of corporate criminal liability in Brazilian law, and to 

contribute to the legal certainty in the context of injunctions against legal entities. 

 

Keywords: Economic criminal law. Corporate criminal liability. Injunctions. Restitution. 

Criminal forfeiture. Suspension of economic activity. Legal person. Disregard of Legal Entity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 PROBLEMA, OBJETIVOS E ESTRUTURA TEXTUAL 

 

“As pessoas jurídicas não são responsáveis pela prática de crimes no direito positivo 

brasileiro, exceção feita aos crimes previstos na Lei nº 9.605/98”.1 Embora inquestionável sob 

a perspectiva teórico-normativa, a afirmação em questão ganha contornos um tanto quanto 

nebulosos quando analisada sob o ângulo pragmático-jurisprudencial.  

Conforme será demonstrado no decorrer do trabalho, já não são raros os casos em que, 

mesmo descartada a incidência da Lei nº 9.605/98, pessoas jurídicas se veem “tragadas” para o 

âmbito de investigações e processos penais no contexto dos quais, por meio da aplicação de 

medidas cautelares a si direcionadas – no mais das vezes fundamentadas2 ao argumento de 

terem sido  “beneficiadas” ou de alguma forma “utilizadas” para a prática de infrações 

atribuídas exclusivamente a pessoas físicas – passam a suportar em sua esfera de direitos 

intervenções que, quando não materialmente equivalentes a verdadeiras penas3 (i.e., a 

suspensão do exercício de atividade econômica e a proibição de contratar com o poder público 

– modalidades de penas restritivas de direitos aplicáveis às pessoas jurídicas nos termos da Lei 

nº 9.605/984), desnudam-se como efeitos antecipados de uma futura e eventual condenação que, 

por legítima opção político-criminal, não será a elas próprias endereçada (i.e., constrições 

patrimoniais tendo por finalidade assegurar a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime 

e a perda do produto ou proveito com ele obtido – art. 91, I e II, “b”, do CP5).  

O trabalho se debruça sobre um específico recorte dessa peculiar dinâmica processual, 

e seu objeto é delimitado pela seguinte indagação: considerados os limites da RPPJ no direito 

 
1    ESTELLITA, Heloisa. Levando a sério os pressupostos da responsabilidade penal de pessoas jurídicas no 

Brasil. Revista de Estudos Criminais, Porto Alegre, v. 18, n. 75, 2021, p. 60. 
2    Sobre os critérios elencados pelo STJ para justificar a aplicação de medidas cautelares penais a pessoas 

jurídicas, conferir: NEUWERT, Thiago Tibinka. Aplicação de medidas assecuratórias a pessoas jurídicas 

no processo penal: a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2021. Dissertação - (Mestrado em 

Direito) – Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade Positivo, Curitiba, 2021. 
3     O trabalho passará ao largo da discussão envolvendo a efetiva “capacidade de pena” das pessoas jurídicas. 

Sobre o assunto, conferir: GRECO, Luís. As razões do direito penal: quatro estudos. São Paulo: Marcial 

Pons, 2017, p. 53-82. 
4    “Art. 22. As penas restritivas de direitos da pessoa jurídica são: I - suspensão parcial ou total de atividades; 

(...) III - proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou 

doações”. BRASIL. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1988. Dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
5     “Art. 91 - São efeitos da condenação: I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime; II - 

a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: (...) b) do produto do 

crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato 

criminoso”. BRASIL. Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
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positivo brasileiro, podem as pessoas jurídicas ser legitimamente afetadas, no âmbito de 

investigações e processos penais instaurados contra pessoas físicas, por medidas cautelares 

que tenham por finalidade: (a) a constrição de patrimônio destinada a assegurar (a.1) a 

indenização do dano causado pelo crime ou (a.2) a perda do produto ou proveito obtido com 

o crime? Ou, ainda, por medidas cautelares que tenham por finalidade (b) a suspensão do 

exercício da atividade econômica desenvolvida? 

Partindo desse horizonte temático, são dois, em essência, os objetivos que se pretende 

alcançar. 

O primeiro consiste em jogar luz sobre aquele que parece ser o fenômeno-base 

subjacente ao estado de coisas acima delineado: a cada vez menos velada tentativa de, mediante 

o manejo de medidas cautelares, ampliar-se, na prática, os limites da RPPJ no direito brasileiro.6 

O segundo consiste em, por meio da resolução de casos hipotéticos (mas inspirados em 

eventos ordinários à realidade contemporânea do direito penal econômico brasileiro), oferecer 

critérios que auxiliem, no que possível seja, a racionalização da aplicação de medidas cautelares 

a pessoas jurídicas no contexto de investigações e processos penais instaurados contra pessoas 

físicas, isso no propósito de contribuir à consolidação de um ambiente cautelar juridicamente 

seguro no marco do direito penal econômico. 

A estrutura textual entabulada no propósito de atingir os objetivos acima foi 

basicamente a seguinte: 

(i) O capítulo 2 promove um contraste entre os âmbitos normativo e pragmático da RPPJ 

no Brasil. O propósito desse capítulo consiste, essencialmente, em expor os contornos 

fundamentais do regime de RPPJ brasileiro e, paralelamente, confrontá-los com dois casos 

concretos nos quais suas fronteiras foram extrapoladas por meio da aplicação de medidas 

cautelares a pessoas jurídicas no âmbito de investigações instauradas contra pessoas físicas;  

(ii) O capítulo 3 retoma dois critérios básicos que norteiam o manejo da tutela cautelar 

no processo penal: a instrumentalidade e a acessoriedade. O objetivo, nessa etapa, é o de 

estabelecer a compreensão no sentido de que medidas cautelares são ferramentas processuais 

de vocação limitada, essencialmente destinadas a assegurar o resultado útil do processo que 

lhes dá sustentação; por essa razão, intervenções cautelares que não estejam situada nos limites 

(objetivos e subjetivos) de uma potencial condenação tendem a carecer de efetivo propósito 

 
6    Identificando esse fenômeno: TEIXEIRA, Adriano; GONÇALVES, Felipe. Constrição patrimonial no Direito 

Penal Brasileiro: sentidos e limites do 'confisco por equivalência' e do 'sequestro subsidiário'. Revista Jota, 

nov. 2019. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/penal-em-foco/constricao-

patrimonial-no-direito-penal-brasileiro-20112019. Acesso em: 16 set. 2020. 
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cautelar e, como tal, a representar uma ilegítima intervenção do Estado na esfera de direitos da 

pessoa (física ou jurídica) que a suporta;  

(iii) Estabelecendo a compreensão de que são dois os resultados passíveis de obtenção 

com a prolação de uma condenação (a pena, e, a seu reboque, seus efeitos acessórios), e de que 

apenas um deles (a pena) deve, por imposição constitucional expressa (art. 5º, XLV, CF/88), 

ter sua aplicação adstrita à pessoa condenada, o capítulo 4 busca analisar a existência de 

autorização infraconstitucional a que os efeitos extrapenais da condenação previstos no art. 91, 

I (obrigação de indenizar o dano causado pelo crime) e II, “b” (perda do produto ou proveito 

obtido com o crime) do CP se imponham de modo a afetar pessoas estranhas aos limites 

subjetivos da imputação penal, em especial pessoas jurídicas relacionadas à pessoa física 

investigada ou acusada; 

(iv) O capítulo 5 atinge o propósito do trabalho. Com base nos resultados dos capítulos 

precedentes, é nele promovida a análise sobre a (im)possibilidade de aplicação, a pessoas 

jurídicas, no âmbito de investigações e processos penais instaurados contra pessoas físicas, de 

medidas cautelares que tenham por finalidade a constrição de patrimônio orientada a assegurar 

a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime e a perda do produto ou proveito dele 

decorrente, bem como a suspensão do exercício de atividade econômica desenvolvida. Essa 

análise é feita paralelamente à resolução dos casos hipotéticos que inspiram o trabalho, abaixo 

discriminados (“1.3”); 

(v) O capítulo 6 reúne considerações finais destinadas a consolidar os resultados dos 

capítulos precedentes. 

 

1.2 ADVERTÊNCIAS DE ESCOPO 

 

A bem da clareza, e à guisa de calibragem de expectativas, são necessárias três 

observações a respeito dos limites temáticos do trabalho.  

A primeira: o texto se propõe a analisar a aplicação de medidas cautelares a pessoas 

jurídicas em contextos que não envolvam a Lei nº 9.605/98. O raciocínio aqui desenvolvido é 

inapropriado às situações em que a pessoa jurídica tenha sua própria responsabilidade penal 

questionada e, em razão dela, venha a suportar a incidência de medidas cautelares. 

A segunda: o tema da RPPJ compõe apenas lateralmente o pano de fundo da pesquisa. 

A questão, portanto, não será aqui problematizada em suas hoje praticamente inesgotáveis 

controvérsias dogmáticas e político-criminais, e sobre ela será dito apenas aquilo que seja 

considerado realmente o essencial para a compreensão do problema central da pesquisa. 
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A terceira: esta Dissertação não se propõe ao exame tópico e analítico da morfologia 

cautelar no processo penal brasileiro7. O questionamento aqui proposto se limita à indagação 

sobre possibilidade, ou não, de que pessoas jurídicas sejam afetadas por medidas cautelares 

(enquanto gênero) no âmbito de processos penais instaurados contra pessoas físicas, não 

abarcando a problematização relativa à definição sobre quais as específicas medidas cautelares 

a tanto pertinentes e seus respectivos pressupostos de aplicação. 

 

1.3 OS CASOS QUE ANIMAM O TRABALHO 

 

Caso nº 1 (medida cautelar destinada a assegurar a reparação do dano causado pelo 

crime): ABC é sociedade empresária cujo objeto social consiste na exploração de atividades de 

construção civil. O MP investiga o Diretor Operacional e o Diretor de Engenharia da ABC pelos 

crimes de corrupção ativa e organização criminosa a partir de acordo de colaboração premiada 

celebrado pelo Diretor Presidente da Estatal Y, que afirma ter recebido R$ 1.000.000,00 para 

favorecer ABC em certame licitatório e no contrato administrativo dele decorrente. Tendo por 

base a afirmação do Diretor Presidente da Estatal Y de que a “propina” recebida corresponderia 

a certo percentual sobre o valor do contrato celebrado entre ABC e Y (ou seja, a estatal, ao fim, 

teria arcado com o valor da vantagem indevida, que acabou embutido no preço do contrato), o 

MP ingressa com medida cautelar tendente à constrição de bens do Diretor Operacional, do 

Diretor de Engenharia e da própria ABC com o objetivo de assegurar a obrigação de indenizar 

o dano causado pelo crime (art. 91, I, do CP). Para fundamentar a medida em face da pessoa 

jurídica, alega-se que o crime guarda relação com sua atividade econômica e que ela foi 

beneficiada pela contratação com a Estatal Y, sendo solidária a obrigação de reparar os danos 

causados pelo delito. 

Variante do caso nº 1: o Diretor de Engenharia da ABC é também seu sócio, titulando 

20% das quotas que compõem seu capital social.  

Caso nº 2 (medida cautelar destinada a assegurar a perda do produto ou proveito obtido 

com o crime): DEF é sociedade empresária que tem como objeto social a prestação de serviços 

publicitários. O capital social da DEF é dividido em 100.000 quotas, sendo 20.000 quotas 

 
7    Sobre o tema: BARROS, Romeu Pires de Campos. O processo penal cautelar. In: NUCCI, Guilherme de 

Souza; MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis (orgs.). Doutrinas essenciais: processo penal, Volume II. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 435-447; SAAD GIMENES, Marta Cristina Cury. As medidas 

assecuratórias do Código de Processo Penal como forma de tutela cautelar destinada à reparação do 

dano causado pelo delito. Tese (Doutorado em Direito) – Programa de Pós-graduação em Direito da 

Universidade de São Paulo, São Paulo - SP, 2007, p. 171-179. 
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tituladas por seu administrador S, ex-Senador da República, e o restante das quotas tituladas 

por outros dois sócios, ambos com sólida formação acadêmica na área de publicidade e 

considerável experiência no mercado. O MP toma conhecimento de indícios de que recente 

campanha publicitária promovida pela DEF à estatal X, no valor de R$ 500.000,00, teve seu 

procedimento licitatório direcionado, com frustração de seu caráter competitivo. Vislumbrando 

a prática do crime de fraude a licitação, o MP ingressa com medida cautelar em face dos sócios 

da DEF e da própria pessoa jurídica, requerendo a constrição patrimonial do valor de R$ 

500.000,00 no propósito de assegurar a perda do proveito obtido com o crime (art. 91, II, “b”, 

do CP). 

Variante do caso nº 2: DEF celebra contrato de prestação de serviços no valor de R$ 

700.000,00 com a pessoa jurídica V, sociedade empresária privada atuante no setor hoteleiro. 

O contrato contém uma série de informações falsas a respeito da estrutura e da experiência 

profissional da DEF, todas elas concebidas por S, seu administrador, no propósito de 

impulsionar fraudulentamente o negócio (referência a premiações inexistentes; inflação do 

número de funcionários; indicação de clientes “fantasmas” etc.). Após receber o adiantamento 

do valor de R$ 200.000,00, DEF abandona a prestação dos serviços ao argumento de 

dificuldades operacionais. A partir de representação da pessoa jurídica lesada, a Polícia Civil 

instaura inquérito policial em face de S pelo crime de estelionato, no curso do qual ingressa 

com medida cautelar patrimonial contra ele e contra a DEF, no valor de R$ 200.000,00, como 

forma de assegurar a perda do proveito obtido com o crime (art. 91, II, “b”, do CP). 

Caso nº 3 (medida cautelar destinada à suspensão do exercício de atividade econômica): 

GHI é sociedade empresária que tem como objeto social o fornecimento de materiais escolares. 

Após receber representações da Secretaria de Educação dando conta de reiterada inexecução 

contratual pela GHI em razão da entrega de mercadorias de inferior qualidade, o MP instaura 

procedimento investigatório contra seus administradores pelo crime de fraude em contrato 

administrativo. No curso da investigação, o órgão de acusação toma conhecimento de que a 

pessoa jurídica está na iminência de participar de novos certames licitatórios, e, por essa razão, 

ingressa com pedido de prisão preventiva dos administradores da GHI. Paralelamente, é 

postulada a obtenção de medida cautelar que impeça a própria GHI de participar de licitações 

ou celebrar contratos com a Administração Pública, o que se faz com fundamento no art. 319, 

VI, do CPP.8 

 
8     Art. 319.  São medidas cautelares diversas da prisão:  (...) VI - suspensão do exercício de função pública ou 

de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática 

de infrações penais. BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. 
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2 A RPPJ NO BRASIL EM DOIS TEMPOS: DO NORMATIVO AO PRAGMÁTICO 

 

2.1 PERSPECTIVA NORMATIVA 

 

2.1.1 Contornos constitucionais 

 

A RPPJ não escapou ao perfil analítico da CF/88, em cujo texto é abordada em pelo 

menos dois dispositivos: em seu art. 170, § 5º, segundo o qual “[a] lei, sem prejuízo da 

responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade 

desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a 

ordem econômica e financeira e contra a economia popular”,9 e em seu art. 225, § 3º, dando 

conta de que “[a]s condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 

infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente 

da obrigação de reparar os danos causados”.10  

A definição do efetivo alcance desses preceitos constitucionais é questão que ainda 

suscita algum nível de controvérsia no âmbito doutrinário. São duas, em essência, as posições 

interpretativas. 

Para uma primeira corrente11, os arts. 170, § 5º, e 225, § 3º, da CF/88 expressariam uma 

clara e legítima opção do constituinte em prol da RPPJ, responsabilização essa cujos pontos de 

maior compressão dogmática – notadamente aqueles envolvendo a capacidade de ação e de 

culpabilidade das pessoas jurídicas – seriam atualmente contornáveis no seio de uma teoria do 

delito cada vez mais dissociada de categorias dogmáticas fundadas em bases ontológicas.12 

Já para uma segunda corrente13, os dispositivos constitucionais em questão não 

manifestariam tamanha dimensão prescritiva, e, a rigor, comportariam interpretação 

 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm. Acesso em: 02 ago. 

2022. 
9    BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
10   BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
11   SARCEDO, Leandro. Compliance e responsabilidade penal da pessoa jurídica: construção de um novo 

modelo de imputação baseado na culpabilidade corporativa. São Paulo: LiberArs, 2016, p. 114-124; 

BUSATO, Paulo Cesar. Razões político-criminais para a responsabilidade penal das pessoas jurídicas. In: 

BUSATO, Paulo Cesar (org.). Responsabilidade penal de pessoas jurídicas: seminário Brasil-Alemanha. 

Florianópolis: Tirant lo Blanch, 2018, p. 11-68; SALVADOR NETTO, Almiro Velludo. Responsabilidade 

penal da pessoa jurídica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 279-288. 
12   BUSATO, Paulo Cesar. Direito penal: parte geral. São Paulo: Atlas, 2013, p. 731-736. 
13   PRADO, Luiz Regis. Responsabilidade penal da pessoa jurídica: fundamentos e implicações. In: PRADO, 

Luiz Regis; DOTTI, René Ariel. Responsabilidade penal da pessoa jurídica: em defesa do princípio da 

imputação penal subjetiva. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2011, p. 152. Em posição aqui tida como intermediária, 

Luís Greco afirma ser viável interpretar o art. 225, § 3º da CF/88 tanto sob o ângulo da viabilidade como sob 
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conducente à compreensão no sentido de que, quanto às pessoas jurídicas, a responsabilidade 

neles prevista se limitaria àquela de natureza civil/administrativa, permanecendo a de natureza 

penal adstrita às pessoas físicas responsáveis pela gestão do ente coletivo – essas, afinal, as 

únicas legitimadas a suportarem (em nome e corpo próprio) o verdadeiro sinal distintivo da 

intervenção penal: a imposição de uma pena fundada em um agir culpável14. 

 No âmbito jurisprudencial, as discussões de maior repercussão sobre o tema acabaram 

predominantemente canalizadas a aspectos de ordem processual – i.e, saber em quais condições 

uma pessoa jurídica poderia ser criminalmente processada –, o que talvez tenha contribuído 

para atrofiar a verticalização do debate a respeito de aspectos materiais de maior relevância – 

i.e, saber, enfim, se a responsabilização penal de pessoas jurídicas seria efetivamente 

compatível com a integralidade dos parâmetros constitucionais que informam o sistema penal 

brasileiro. 

Essa inversão metodológica de fatores é exemplificada pelo célebre caso do Recurso 

Extraordinário nº 548.181/PR15, oportunidade em que, revertendo a orientação até então 

 
o ângulo da inviabilidade da RPPJ, na medida em que o dispositivo “também pode ser entendido de maneira 

que as ‘sanções penais’ se refiram apenas a ‘pessoas físicas’, e não a pessoas jurídicas”. Todavia, prossegue 

Greco, quanto ao art. 173, § 5º, a CF/88 estabelece “um obstáculo insuperável para o adversário da punição 

de pessoas jurídicas. Aqui, foi o próprio constituinte quem fez uso do termo errado, ‘punição’, quem chamou 

de penal algo que pena não é, e que, portanto, deu a nociva impressão de que o direito brasileiro conhece uma 

pena sem culpabilidade”, concluindo que o “legislador brasileiro está autorizado pelo direito positivo a 

prever uma responsabilidade ‘penal’ de pessoas jurídicas diante de atos praticados contra a ordem econômica 

e financeira e contra a economia popular — exclusivamente”. GRECO, Luís. Por que é ilegítimo e quase de 

todo inconstitucional punir pessoas jurídicas. In: BUSATO, Paulo Cesar (org.). In: Responsabilidade penal 

de pessoas jurídicas: seminário Brasil-Alemanha. Florianópolis: Tirant lo Blanch, 2018, p. 75. 
14   Na síntese proposta por Luís Greco: “A culpabilidade tem natureza personalíssima: o indivíduo faz-se 

culpável por um fato criminoso. Inexiste, assim, uma culpabilidade de pessoas jurídicas. A pena pressupõe 

culpabilidade, porque a pena é uma reação que se dirige contra direitos inatos: enquanto direitos 

personalíssimos, eles só podem ser suprimidos em face de um comportamento errôneo também 

personalíssimo. A pessoa jurídica, enquanto ente criado pelo direito, não possui direitos inatos. Uma 

‘punição’ de pessoas jurídicas não é, portanto, uma pena no sentido verdadeiro e não viola direitos das 

pessoas jurídicas. Denominar essa sanção pena é, contudo, inadequado, porque isso suscita a impressão 

enganosa de que o direito penal conhece pena sem culpabilidade personalíssima (...)”. GRECO, Luís. As 

razões do direito penal: quatro estudos. São Paulo: Marcial Pons, 2017, p. 82. 
15   “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. CRIME AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE 

PENAL DA PESSOA JURÍDICA. CONDICIONAMENTO DA AÇÃO PENAL À IDENTIFICAÇÃO E À 

PERSECUÇÃO CONCOMITANTE DA PESSOA FÍSICA QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. O art. 225, § 3º, da Constituição Federal não condiciona a 

responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes ambientais à simultânea persecução penal da pessoa 

física em tese responsável no âmbito da empresa. A norma constitucional não impõe a necessária dupla 

imputação. 2. As organizações corporativas complexas da atualidade se caracterizam pela descentralização e 

distribuição de atribuições e responsabilidades, sendo inerentes, a esta realidade, as dificuldades para imputar 

o fato ilícito a uma pessoa concreta. 3. Condicionar a aplicação do art. 225, §3º, da Carta Política a uma 

concreta imputação também a pessoa física implica indevida restrição da norma constitucional, expressa a 

intenção do constituinte originário não apenas de ampliar o alcance das sanções penais, mas também de 

evitar a impunidade pelos crimes ambientais frente às imensas dificuldades de individualização dos 

responsáveis internamente às corporações, além de reforçar a tutela do bem jurídico ambiental. 4. A 

identificação dos setores e agentes internos da empresa determinantes da produção do fato ilícito tem 

relevância e deve ser buscada no caso concreto como forma de esclarecer se esses indivíduos ou órgãos 
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dominante a respeito da denominada “teoria da dupla imputação16”, a Primeira Turma do STF 

afirmou ser viável que pessoas jurídicas sejam autonomamente acusadas pela prática de crimes 

previstos na Lei nº 9.605/98.  

À ocasião, embora reconhecendo que “[o]s argumentos teóricos e as concepções 

abstratas do modelo dogmático da ciência penal tradicional, embasados na ação do indivíduo 

(societas delinquere non potest), não convenceram o legislador constitucional originário”, a 

ministra Rosa Weber, relatora, deixou claro que o julgamento do caso não passava por 

“enfrentar o árduo problema da compatibilização da responsabilidade penal da pessoa jurídica 

com a dogmática tradicional clássica do Direito Penal”. A ressalva estabelecida pela ministra 

parece indicar que, de fato, a análise levada a efeito por ocasião do julgamento ficou realmente 

circunscrita ao conteúdo do art. 225, § 3º, da CF/88, tendo passado ao largo dos demais 

parâmetros constitucionais que conformam o regime de responsabilização penal do direito 

brasileiro.17 

 Nesse cenário, embora sejam inúmeros os desafios dogmáticos e político-criminais 

decorrentes da adoção de um regime de responsabilidade penal próprio das pessoas jurídicas, a 

análise do marco constitucional pertinente parece indicar que essa opção, se não expressamente 

endossada pela CF/88, nela acaba por não encontrar óbices de caráter instransponível, sobretudo 

por constituírem os arts. 173, § 5º, e 225, § 3º da CF/88 preceitos de natureza originária – 

 
atuaram ou deliberaram no exercício regular de suas atribuições internas à sociedade, e ainda para verificar se 

a atuação se deu no interesse ou em benefício da entidade coletiva. Tal esclarecimento, relevante para fins de 

imputar determinado delito à pessoa jurídica, não se confunde, todavia, com subordinar a responsabilização 

da pessoa jurídica à responsabilização conjunta e cumulativa das pessoas físicas envolvidas. Em não raras 

oportunidades, as responsabilidades internas pelo fato estarão diluídas ou parcializadas de tal modo que não 

permitirão a imputação de responsabilidade penal individual. 5. Recurso Extraordinário parcialmente 

conhecido e, na parte conhecida, provido. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE548181. Rel. Rosa 

Weber, Primeira Turma. Julgado em: 06/08/2013. Disponível em: 

https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=ac%C3%B3rd%C3%A3o+re+548181. Acesso em: 02 

ago. 2022. 
16   A teoria da dupla imputação condiciona a viabilidade da acusação contra a pessoa jurídica à correlata 

acusação da pessoa física responsável, no plano dos fatos, pela prática da conduta delituosa. Sobre o tema: 

SARCEDO, Leandro. Compliance e responsabilidade penal da pessoa jurídica: construção de um novo 

modelo de imputação baseado na culpabilidade corporativa. São Paulo: LiberArs, 2016, p. 119-124. 
17   É a conclusão a que chega Heloisa Estellita. Segundo a autora, “[n]esse precedente, uma das Turmas da Corte 

se debruçou, primordialmente, sobre a questão (processual) relativa à autonomia ou não do direcionamento 

da ação penal contra a pessoa jurídica. Não se pronunciou, porém, sobre a questão de se o regime jurídico 

instituído pela Lei nº 9.605/1998 para responsabilizar penalmente a pessoa jurídica é ou não compatível com 

o regime de responsabilidade penal instituído de forma geral em nosso direito positivo com base nas normas 

constitucionais e federais (Código Penal”. ESTELLITA, Heloisa. Levando a sério os pressupostos da 

responsabilidade penal de pessoas jurídicas no Brasil. Revista de Estudos Criminais, Porto Alegre, v. 18, n. 

75, p. 61, 2021. 
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circunstância que, sob o ângulo da jurisdição constitucional, reduz de forma expressiva as 

possibilidades de controle sobre seu conteúdo18. 

 

2.1.2 Contornos legais 

 

Ante a exigência constitucional que pede por lei federal a dispor sobre comportamentos 

delituosos e suas formas de manifestação (art. 5º, XXXIX c/c art. 22, I, CF/88), o direito 

positivo brasileiro, atualmente, admite a RPPJ exclusivamente no tocante a crimes contra o 

meio ambiente previstos na Lei nº 9.605/98.  

Nos termos do art. 3º da referida lei19, a configuração da RPPJ é condicionada à 

implementação de dois pressupostos fundamentais: o primeiro, o de que a infração penal seja 

cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado; o 

segundo, o de que a infração penal seja cometida no interesse ou benefício da sua entidade. Tais 

pressupostos de punibilidade sinalizariam a opção do legislador brasileiro pela adoção de um 

modelo de RPPJ dito de heterorresponsabilidade,20 cuja ideia reitora consistiria em “transferir” 

ou “imputar”, à pessoa jurídica, as repercussões penais de condutas praticadas em seu interesse 

ou benefício por pessoas físicas que com ela mantenham relação juridicamente fundada.  

 
18   Da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o célebre caso da ADPF 815, na qual a Corte reconheceu 

que “[a] tese de que há hierarquia entre normas constitucionais originárias dando azo à declaração de 

inconstitucionalidade de umas obras as outras é incompossível com o sistema de Constituição rígida”. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 815. Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno. Julgado em: 

28/03/1996, DJe: 10/05/1996.  
19   “Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto 

nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou 

de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. Parágrafo único. A responsabilidade das 

pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato”. BRASIL. 

Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1988. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
20   Em oposição ao critério de heterorresponsabilidade, tem-se o chamado modelo de autorresponsabilidade, por 

meio do qual se busca fundamentar a punição das pessoas jurídicas em alguma falha por ela própria 

manifestada que a tornaria, por assim dizer, “digna” de reprovação penal – “falha” essa por vezes 

denominada de “defeito de organização”. A propósito, conferir: ESTELLITA, Heloisa. Levando a sério os 

pressupostos da responsabilidade penal de pessoas jurídicas no Brasil. Revista de Estudos Criminais, Porto 

Alegre, v. 18, n. 75, p. 59-79, 2021. 
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No que se refere às sanções, a Lei nº 9.605/98, em seus arts. 2121, 2222 e 2323, estabelece 

serem três as aplicáveis (isolada, cumulativa ou alternativamente) às pessoas jurídicas: (i) 

multa, (ii) restritivas de direitos – divididas essas em (ii.i) suspensão parcial ou total de 

atividades, (ii.ii) interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade, (ii.iii) proibição 

de contratar com o poder público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações; e 

(iii) prestação de serviços à comunidade – consistentes essas em (iii.i) custeio de programas e 

projetos ambientais, (iii.ii) execução de obras de recuperação de áreas degradadas, (iii.iii) 

manutenção de espaços públicos, (iii.iv) contribuições a entidades ambientais ou culturais 

públicas. Nos termos do art. 24, há, também, a possibilidade de liquidação da pessoa jurídica 

“constituída ou utilizada, preponderantemente, com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a 

prática de crime definido nesta Lei”, caso em que seu patrimônio será considerado “instrumento 

do crime e como tal perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional”.24 

Ainda sob a perspectiva normativa, tramita no Senado Federal o Projeto de Lei nº 

236/2012, que se propõe a reformar as partes geral e especial do CP. No tocante à RPPJ, ao 

tempo em que preserva os critérios de imputação25 e, em linhas gerais, o sistema de penas26 

 
21   “Art. 21. As penas aplicáveis isolada, cumulativa ou alternativamente às pessoas jurídicas, de acordo com o 

disposto no art. 3º, são: I - multa; II - restritivas de direitos; III - prestação de serviços à comunidade”. 

BRASIL. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1988. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
22   “Art. 22. As penas restritivas de direitos da pessoa jurídica são: I - suspensão parcial ou total de atividades; II 

- interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade; III - proibição de contratar com o Poder 

Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações. BRASIL. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro 

de 1988. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm. 

Acesso em: 02 ago. 2022. 
23   “Art. 23. A prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica consistirá em: I - custeio de programas e 

de projetos ambientais; II - execução de obras de recuperação de áreas degradadas; III - manutenção de 

espaços públicos; IV - contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas. BRASIL. Lei nº 9.605, de 

12 de fevereiro de 1988. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
24   BRASIL. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1988. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
25   “Art. 41. As pessoas jurídicas de direito privado serão responsabilizadas penalmente pelos atos praticados 

contra a administração pública, a ordem econômica, o sistema financeiro e o meio ambiente, nos casos em 

que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, 

no interesse ou benefício da sua entidade”. BRASIL. Projeto de Lei do Senado nº 236, de 2012. Reforma 

do Código Penal Brasileiro. Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-

/materia/106404. Acesso em: 02 ago. 2022. 
26   Quanto às penas, o PLS mantém o regime de aplicação (cumulativa ou alternativa) das penas de multa, 

restritivas de direito e de prestação de serviços à comunidade, inovando ao inserir nesse rol a pena de perda 

de bens em valores (art. 42). A proposta também inova ao acrescentar três subespécies de penas restritivas de 

direitos, quais sejam (i) a “proibição de contratar com instituições financeiras oficiais e participar de licitação 

ou celebrar qualquer outro contrato com a Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito 

Federal, bem como entidades da administração indireta” (art. 43, III); (ii) a proibição de obter subsídios, 
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atualmente previstos na Lei nº 9.605/98, a proposta legislativa inova ao estabelecer de forma 

expressa a autonomia da responsabilização penal entre pessoas físicas e jurídicas (art. 41, § 

1º27), bem como ao ampliar o raio de abrangência temática da RPPJ para alcançar condutas 

lesivas à administração pública, à ordem econômica e ao sistema financeiro (art. 41, caput)28. 

 

2.2 PERSPECTIVA PRAGMÁTICA 

 

Considerado o panorama normativo acima analisado, em suas feições constitucional e 

legal, seria seguro afirmar: sob a perspectiva do direito positivo brasileiro, apenas diante da 

atribuição de eventual infração penal prevista na Lei nº 9.605/98, e observados os pressupostos 

de imputação previstos em seu art. 3º, é que se poderia legitimamente cogitar da incorporação 

de pessoas jurídicas à via árdua da persecução penal. 

O cotidiano do direito penal econômico, no entanto, põe à mostra situações que se 

apresentam destoantes desse estado ideal de coisas. Na tentativa de demonstrar e problematizar 

esse incômodo “ruído” entre as esferas do “normativo” e do “pragmático”, serão, a seguir, 

utilizados como exemplos dois casos concretos cujos dados de maior sensibilidade foram 

preservados em ordem a resguardar a intimidade dos envolvidos. 

 

 

 

 

 
subvenções ou doações do Poder Público, pelo prazo de um a cinco anos, bem como o cancelamento, no todo 

ou em parte, dos já concedidos (art. 43, IV); e (iii) a proibição a que seja concedido parcelamento de tributos, 

pelo prazo de um a cinco anos” (art. 43, V). O projeto de lei também delimita temporalmente a pena de 

suspensão de atividades pelo período máximo de um ano, admitida sua renovação (art. 43, § 1º), e estabelece 

o prazo máximo de dois a cinco anos para a pena de proibição de contratar com o Poder Público e dele 

receber subsídios, subvenções ou doações, caso a pena do crime não exceda cinco anos, e de dois a dez anos, 

caso o exceda (art. 43, § 2º). BRASIL. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1988. Dispõe sobre as sanções 

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
27   “[...] § 1º A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou 

partícipes do mesmo fato, nem é dependente da responsabilização destas”. BRASIL. Lei nº 9.605, de 12 de 

fevereiro de 1988. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades 

lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
28   Sobre a abrangência temática da RPPJ prevista no Projeto de Lei nº 236/2012, Leandro Sarcedo entende que 

o legislador não estaria obrigado “a ficar restrito às hipóteses de crimes contra o meio ambiente, contra a 

ordem econômica e financeira e contra a economia popular, já que estes são apenas os mandados de 

criminalização expressos no texto constitucional, isto é, o conteúdo mínimo de abrangência para o qual o 

legislador ordinário tem que estar atento”. SARCEDO, Leandro. Compliance e responsabilidade penal da 

pessoa jurídica: construção de um novo modelo de imputação baseado na culpabilidade corporativa. São 

Paulo: LiberArs, 2016, p. 182. 
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2.2.1 O “Caso da Concessionária de Pedágio” 

 

Em fevereiro de 2018, no Estado do Paraná, o MPF deflagrou “operação” envolvendo 

diversas concessionárias de rodovias atuantes naquela unidade federativa. A hipótese 

investigatória girava em torno do pagamento de vantagens indevidas por executivos das pessoas 

jurídicas a funcionários públicos estaduais no propósito de assegurar a obtenção de atos 

administrativos favoráveis, notadamente aditivos contratuais.  

A fase ostensiva da “operação” contou com diversos requerimentos de ordem cautelar, 

o que deu margem a constrições patrimoniais direcionadas tanto às pessoas físicas investigadas 

como às concessionárias de pedágios.  

No tocante às pessoas jurídicas, a fundamentação29 empregada para a decretação da 

medida pelo Juízo da 23ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba passou 

essencialmente por dois argumentos: o primeiro, o de que a constrição seria “adequada para 

garantir o ressarcimento de danos em virtude de condutas criminosas em tese praticadas por 

seus executivos, as quais beneficiaram diretamente as empresas envolvidas”; o segundo, o de 

que, tendo sido as pessoas jurídicas “beneficiadas pelo esquema criminoso”, estaria 

caracterizada a situação de solidariedade em relação à obrigação de reparar os danos causados 

por seus executivos. 

A medida foi mantida em grau de recurso, tendo o TRF4 ratificado a compreensão no 

sentido de que “a constrição dos bens da empresa apelante é a medida cautelar adequada para 

assegurar o ressarcimento dos danos decorrentes da conduta criminosa praticada, em tese, pelos 

seus executivos”.30 

 Sobre esse primeiro caso, são dois os aspectos que merecem atenção para o 

desenvolvimento do trabalho.  

O primeiro diz respeito à finalidade da medida cautelar aplicada: as decisões prolatadas 

ao longo do caso acabaram por estender, às pessoas jurídicas envolvidas, efeitos acessórios de 

uma futura e eventual condenação exclusivamente direcionada a seus executivos, quais sejam, 

 
29   Procedimento autuado junto à 23ª Vara Federal de Curitiba como “Arresto / Hipoteca Legal – Medidas 

Assecuratórias” nº 5011713-20.2019.4.04.7000. Curitiba, julgado em 19 mar. 2019. Publicado em 19 mar. 

2019. BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. ACR 50117132020194047000 PR 5011713-

20.2019.4.04.7000. Rel. SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, 7ª Turma. Julgado em: 19/11/2019. 

Disponível em: https://trf-4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/783173710/apelacao-criminal-acr-

50117132020194047000-pr-5011713-2020194047000/inteiro-teor-783173769. Acesso em: 02 ago. 2022. 
30   BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. ACR 50117132020194047000 PR 5011713-

20.2019.4.04.7000. Rel. SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, 7ª Turma. Julgado em: 19/11/2019. 

Disponível em: https://trf-4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/783173710/apelacao-criminal-acr-

50117132020194047000-pr-5011713-2020194047000/inteiro-teor-783173769. Acesso em: 02 ago. 2022. 
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a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime e a perda do proveito com ele supostamente 

obtido (art. 91, I e II, “b”, do CP).  

O segundo diz respeito à fundamentação utilizada para alcançar a finalidade acima 

indicada: de acordo com as decisões prolatadas em primeiro e segundo grau de jurisdição, a 

pessoa jurídica implicada haveria de suportar a incidência da medida cautelar patrimonial por 

ter sido, em síntese, (i) “beneficiada pelo esquema criminoso”, e (ii) por terem sido os delitos 

praticados “por seus executivos”, fundamentos esses que se revelam materialmente 

reconduzíveis aos pressupostos de imputação que, no restrito contexto de incidência da Lei nº 

9.605/98, conformam o modelo de heteroresponsabilização criminal próprio das pessoas 

jurídicas no direito positivo brasileiro, a saber: (i) infração cometida “por decisão de seu 

representante legal ou contratual” e (ii) “no interesse ou benefício da sua entidade”.31 

 A fusão entre a finalidade pretendida com a aplicação da medida cautelar direcionada à 

concessionária de pedágio e a fundamentação para tanto utilizada parece desnudar o fenômeno-

base subjacente à elaboração do trabalho: a ampliação, à margem de lei, do âmbito normativo 

de RPPJ mediante a aplicação de medidas cautelares a pessoas jurídicas. No caso em questão, 

mesmo descartada a aplicação da Lei nº 9.605/98, a pessoa jurídica foi formalmente incorporada 

à persecução criminal e, em conjunto com pessoas físicas a quem fora individualmente atribuída 

a prática dos crimes objeto da investigação, passou a suportar em sua esfera de direitos 

(patrimônio) intervenções destinadas a assegurar o resultado de uma futura e eventual 

condenação que, por legítima opção político criminal, não seria a ela própria direcionada. 

 

2.2.2  O “Caso da Clínica Médica” 

 

Em junho de 2018, no Estado do Rio Grande do Sul, o MP/RS deflagrou procedimento 

investigatório envolvendo diversas pessoas físicas e jurídicas atuantes no ramo de prestação de 

serviços médicos. A investigação tinha por objeto crimes licitatórios e contra a administração 

pública supostamente cometidos por agentes públicos e privados em ordem a assegurar a 

celebração de contratos emergenciais e terceirizações celebradas no âmbito de prefeituras 

municipais. 

 
31 “Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto 

nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou 

de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade”. BRASIL. Lei nº 9.605, de 12 de 

fevereiro de 1988. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades 

lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
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Ainda no curso da fase investigativa, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guaíba 

aplicou tanto a pessoas físicas investigadas como a pessoas jurídicas a elas relacionadas medida 

cautelar de suspensão do direito de contratar com o poder público, o que fez com fundamento 

no art. 319, VI, do CPP, que assim dispõe: 

 

Art. 319.  São medidas cautelares diversas da prisão:  

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica 

ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações 

penais.32 

 

Ao apreciar a cautelar em sede de mandado de segurança impetrado por uma das pessoas 

jurídicas afetadas, o TJ/RS entendeu que a medida seria “uma consequência, sobretudo, do tipo 

de bens jurídicos protegidos” pelos delitos imputados às pessoas físicas investigadas, de forma 

que seria “razoável, pois, para fins da medida imposta, que seja suspensa a possibilidade da 

empresa – e seu administrador – contratar com o Poder Público”.33 

A questão chegou ao STJ, que, por meio de sua Quinta Turma, confirmou as decisões 

proferidas nas instâncias inferiores. Ao abordar a medida cautelar incidente sobre a pessoa 

jurídica recorrente, a Corte Superior se limitou a pontuar que “a imposição da medida de 

suspensão do exercício de atividade econômica ou financeira de pessoa física ou jurídica 

(dentro da qual se enquadra a proibição de contratar com o Poder Público, que nada mais é do 

que uma limitação parcial da atividade econômica)” estaria legitimada por força do art. 319, 

VI, do CPP, demandando sua aplicação a presença de “indícios de crimes de natureza financeira 

e da possibilidade de reiteração delitiva34” – requisitos que, segundo a Corte, encontravam-se 

presentes no caso analisado. 

Nesse segundo exemplo, são também dois os aspectos que merecem atenção. 

O primeiro diz respeito à naturalidade com que as decisões judiciais prolatadas ao longo 

do caso manejaram dispositivo processual cuja finalidade declarada consiste em evitar a prisão 

preventiva de uma pessoa física investigada ou processada criminalmente (art. 319, VI, do 

CPP) como fundamento apto a restringir o âmbito da atividade empresarial desenvolvida por 

uma pessoa jurídica não formalmente investigada ou processada – ente indubitavelmente 

 
32   BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
33   RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Estado. Mandado de Segurança 70077728483. Relator:  

Julio Cesar Finger, 4ª Câmara Criminal. Julgado em: 21/06/2018. 
34   BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RMS 60.090/RS. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma. 

Julgado em: 05/11/2019, DJe 12/11/2019.  
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empossado da titularidade de uma série de direitos fundamentais35, inclusive de ordem 

processual36, mas para quem certamente se afigura estranha a ideia de liberdade ambulatorial 

subjacente à aplicação do artigo de lei invocado37. 

O segundo diz respeito aos efeitos práticos proporcionados pela aplicação medida 

cautelar: a proibição de contratar com o poder público imposta à pessoa jurídica no contexto de 

investigação criminal que tinha como alvo exclusivamente pessoas físicas corresponde, em 

forma e conteúdo, a uma das modalidades de penas que lhe seriam passíveis de aplicação no 

restrito contexto de incidência da Lei nº 9.605/98 (art. 22, III38). 

Portanto, também aqui, tal como verificado no “Caso da Concessionária de Pedágio”, 

percebe-se situação em que, mesmo descartada a aplicação da Lei nº 9.605/98, a pessoa jurídica 

acabou formalmente incorporada à persecução penal e, em conjunto com pessoas físicas a quem 

fora individualmente atribuída a prática dos crimes investigados, passou a suportar em sua 

esfera de direitos (livre exercício de atividade econômica) intervenções materialmente 

equivalentes àquelas que lhe seriam passíveis de aplicação no contexto da Lei nº 9.605/98, ou 

mesmo caso vigente um sistema amplo de RPPJ como aquele que se pretende ver reconhecido 

por meio do PLS 236 – a envolver condutas lesivas praticadas contra a administração pública. 

 

2.3 A AUTONOMIA DAS PESSOAS JURÍDICAS SOB A PERSPECTIVA DA 

PERSECUÇÃO PENAL: UMA NECESSÁRIA PARAMETRIZAÇÃO CONCEITUAL A 

PARTIR DOS ARTS. 49-A E 50 DO CC 

 

O ordenamento jurídico brasileiro reconhece a autonomia das pessoas jurídicas frente 

às pessoas físicas responsáveis por sua instituição e administração, concebendo-a como um 

 
35   ROSADO IGLESIAS, Gema. La titularidade de derechos fundamentales por la persona jurídica. 

Valencia: Tirant Lo Blanch, 2004, p. 165-244; CANOTILHO, J.J, Gomes. Direito Constitucional e Teoria 

da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2016, p. 420-421. MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo 

Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 170. SARLET, Ingo W. 

Comentário ao Título II. In: CANOTILHO, J.J. Gomes et al. (coords.). Comentários à Constituição do 

Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 193. 
36   BAJO FERNÁNDEZ, Miguel; FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo; GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos. Tratado de 

responsabilidade de las personas jurídicas. Pamplona: Thomson Reuters, 2016, p. 313-344. 
37   Tanto é assim que o próprio STJ veio a consolidar o entendimento de que “o habeas corpus não se presta para 

amparar reclamos de pessoa jurídica, na qualidade de paciente, eis que restrito à liberdade ambulatorial, o 

que não pode ser atribuído à empresa”. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RHC28.811/SP. Rel. Min. 

Gilson Dipp, 5ª Turma. Julgado em: 02/12/2010, DJe: 13/12/2010. 
38   “Art. 22. As penas restritivas de direitos da pessoa jurídica são: (...) III - proibição de contratar com o Poder 

Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações”. BRASIL. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro 

de 1988. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm. 

Acesso em: 02 ago. 2022. 
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“instrumento lícito de alocação e segregação de riscos” destinado a impulsionar o 

desenvolvimento econômico e social. É nesse sentido a redação conferida ao art. 49-A do CC 

pela Lei de Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/19), dispositivo que veio a sofisticar 

orientação já assimilada pelo direito positivo brasileiro desde o CC de 1916:39 

 

Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, 

instituidores ou administradores. 

Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento 

lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de 

estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação 

em benefício de todos.40 

 

Embora situado nos domínios do direito privado, o art. 49-A do CC ostenta “natureza 

jurídica de regra de interpretação do instituto ‘pessoa jurídica’41” e, nessa particular dimensão, 

acaba por irradiar “uma funcionalidade transversal para todo o ordenamento jurídico42”.  

Marcado por um assumido paralelismo linguístico frente à legislação extrapenal à base 

do qual se projeta43, o direito penal econômico, que tem na figura das pessoas jurídicas um de 

seus elementos centrais44, deve efetivamente assimilar essa importante diretriz normativo-

interpretativa, incorporando-a em suas aparições. E dessa parametrização conceitual decorrem 

duas consequências relevantes para o desenvolvimento do trabalho. 

A primeira consequência: se a regra do direito positivo brasileiro é, de fato, o 

reconhecimento da autonomia das pessoas jurídicas (as quais, nos termos do art. 49-A do CC, 

não se confundem com seus sócios, associados, instituidores ou administradores), essa 

autonomia, por uma questão de coerência do sistema normativo, deve ser igualmente 

reconhecida no ambiente da persecução penal.  

 
39   “Art. 20. As pessoas jurídicas têm existência distinta da dos seus membros. BRASIL. Lei nº 3.071, de 1º de 

janeiro de 1916. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l3071.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
40   BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
41   RODRIGUES JR., Otavio Luiz; LEONARDO, Rodrigo Xavier. A autonomia da pessoa jurídica: alteração do 

art. 49-A do Código Civil: art. 7º. In: MARQUES NETO, Floriano Peixoto; RODRIGUES JR., Otavio Luiz; 

LEONARDO, Rodrigo Xavier (coord.). Comentários à Lei da Liberdade Econômica. Lei 13.874/2019. 

São Paulo: Thomsons Reuters Brasil Conteúdo e Tecnologia Ltda., 2020. E-book. 
42   RODRIGUES JR., Otavio Luiz; LEONARDO, Rodrigo Xavier. A autonomia da pessoa jurídica: alteração do 

art. 49-A do Código Civil: art. 7º. In: MARQUES NETO, Floriano Peixoto; RODRIGUES JR., Otavio Luiz; 

LEONARDO, Rodrigo Xavier (coord.). Comentários à Lei da Liberdade Econômica. Lei 13.874/2019. 

São Paulo: Thomsons Reuters Brasil Conteúdo e Tecnologia Ltda., 2020. E-book. 
43   TERRADILLOS BASOCO, Juan Maria. Concepto y método del derecho penal económico. In: SERRANO-

PIEDECASAS, José Ramón; CRESPO, Eduardo Demetrio (dir). Cuestiones actuales de derecho penal 

económico. Madrid: Editorial Colex, 2008, p. 30. 
44   SILVA SÁNCHES, Jesús-María. Fundamentos del derecho penal de la empresa. Segunda edición, 

ampliada y actualizada. Madrid, 2016, p. 07. 
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E reconhecer, como regra, a autonomia das pessoas jurídicas no ambiente da persecução 

penal significa, no horizonte temático do trabalho, incorporá-las ao contexto de investigações 

e processos criminais nas hipóteses em que sua responsabilidade penal seja juridicamente 

exequível (atualmente, apenas nos casos previstos na Lei nº 9.605/98), e afastá-las do âmbito 

de investigações e processos criminais nas hipóteses em que sua responsabilidade penal não se 

revele juridicamente viável. No último caso, eventuais lacunas de responsabilização poderão 

ser legitimamente colmatadas por meio de instrumentos normativos aptos a, simultaneamente, 

resguardar a autonomia das pessoas jurídicas e viabilizar sua punição por ilícitos 

civis/administrativos reconduzíveis (em linhas bastante próximas de conteúdo de injusto) a 

ilícitos penais (Lei nº 12.846/13, Lei nº 8.429/92, Lei nº 12.529/11, Lei nº 8.666/93, Lei nº 

13.506/17 etc.). Os casos da “Concessionária de Pedágio” e da “Clínica Médica” acima 

analisados, aliás, fazem prova viva dessa afirmação45. 

A segunda consequência: se, embora reconhecendo, como regra, a autonomia das 

pessoas jurídicas, o direito positivo brasileiro termina por admitir, em bases excepcionais, sua 

relativização em casos marcados por aquilo que o art. 50 do CC qualifica como “abuso da 

personalidade jurídica”, resulta também coerente que, em casos excepcionais dessa natureza, a 

superação da autonomia das pessoas jurídicas se faça igualmente sentir na esfera da persecução 

penal.  

Decerto, seria no mínimo incoerente propor, com uma mão, que o art. 49-A do CC 

atuasse como vetor interpretativo apto a fomentar o reconhecimento da autonomia das pessoas 

jurídicas no campo do direito penal econômico, e, com outra, fechar os olhos à possibilidade de 

que a desconsideração dessa autonomia seja também refletida no ambiente da persecução penal. 

Essa reflexão, aqui ainda incipiente, será retomada e aprofundada no capítulo 4, ocasião em que 

será analisada a compatibilidade, ou não, do instituto da desconsideração inversa da 

personalidade jurídica ao domínio de aplicação do processo penal. 

Ao cabo desse capítulo introdutório, o fundamental parece ser trazer à discussão a 

necessidade de que o direito penal econômico, na condição de ferramenta acessória vinculada 

a uma ordem jurídica composta por aproximadamente 18 milhões de CNPJs ativos46, passe a 

 
45   Os fatos alusivos ao “Caso da Concessionária de Pedágio” e ao “Caso da Clínica Médica” envolviam crimes 

de corrupção ativa e fraude à licitação, ilícitos que poderiam ser legitimamente perseguidos em face das 

pessoas jurídicas por meio da Lei de Improbidade Administrativa (arts. 9º, I, e art. 10, VIII, Lei nº 8.429/92) 

e da Lei Anticorrupção (art. 5º, I, e IV, “a”, da Lei nº 12.846/13). 
46   Conforme documento intitulado “Mapa de Empresas”, elaborado pelo Ministério da Economia, alusivo ao 

primeiro quadrimestre do ano de 2021.  Disponível em: MAPA Empresas. Gov.br, 2021. Disponível em: 

https://www.gov.br/governodigital/pt-br/mapa-de-empresas/boletins/mapa-de-empresas-boletim-do-1o-

quadrimestre-de-2021.pdf. Acesso em 03 fev. 2022. 
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encarar com a seriedade devida o fenômeno da autonomia das pessoas jurídicas, incorporando-

as ou afastando-as do ambiente naturalmente nocivo da persecução penal a partir de critérios 

jurídicos racionais, normativamente fundados e, sobretudo, juridicamente seguros. É no 

propósito contribuir à consolidação desse estado de coisas que é desenvolvido o trabalho. 
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3 DA INSTRUMENTALIDADE À ACESSORIEDADE CAUTELAR: O RESULTADO 

ÚTIL DA CONDENAÇÃO COMO HORIZONTE DE DELIMITAÇÃO DA APLICAÇÃO 

DAS MEDIDAS CAUTELARES NO PROCESSO PENAL 

 

O Estado brasileiro promete tutela judicial efetiva àquele que se afirme titular de direito 

lesionado ou ameaçado de lesão (art. 5º, XXXV, CF/88). Paralelamente, promete àquele a quem 

se atribua lesão ou ameaça de lesão a direito que seus bens ou sua liberdade somente lhe sejam 

privados por meio do devido processo legal, compreendido como tal aquele desenvolvido em 

ambiente contraditório em permeado pela ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/88). E promete 

também que, sob a perspectiva temporal, o acertamento desse conflito de interesses seja 

resolvido no curso de um prazo razoável (art. 5º, LVXVIII, CF/88).  

É no inevitável tensionamento produto dessa delicada equação constitucional que surge 

a relevância da tutela cautelar47: ela representa uma ferramenta posta à disposição do Estado no 

propósito de “contornar os efeitos deletérios do tempo sobre o processo48”, atuando de forma a 

garantir as condições necessárias a que a tutela jurisdicional tenha preservada sua utilidade na 

resolução da situação litigiosa deduzida em juízo. 

Afora o que sejam determinações legais expressas49, a delimitação do âmbito de 

aplicação das medidas cautelares no processo penal é pautada por aquilo que a doutrina 

qualifica como suas “características50”. No horizonte temático do trabalho, são essencialmente 

duas delas que assumem relevância: a da instrumentalidade e a da acessoriedade. 

A característica da instrumentalidade resgata o aspecto teleológico da tutela cautelar. 

Ela parte da ideia de que sendo o processo, em si, um instrumento destinado a viabilizar a 

aplicação do programa normativo à vista de determinada situação potencialmente delituosa, as 

 
47   As expressões “tutela cautelar” e “medidas cautelares” são, aqui, tomadas como sinônimas. Conforme 

Gustavo Badaró, “[n]o processo penal, a tutela cautelar é prestada independentemente do exercício de uma 

ação cautelar, que daria origem a um processo cautelar. Há, apenas, simples medidas cautelares, sem a 

necessidade de um processo cautelar autônomo e com base procedimental própria”. BADARÓ, Gustavo 

Henrique Righi Ivahy. Processo penal. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 997. 
48   THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil – processo de execução e 

cumprimento de sentença, processo cautelar e tutela de urgência – volume II. Rio de Janeiro: Forense, 

2013, p. 508. 
49   A título de exemplo, o art. 313, § 2º, do CPP, a dispor que “Não será admitida a decretação da prisão 

preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de 

investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia”. BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 

de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
50   No campo do processo penal, são geralmente apontadas como características das medidas cautelares a 

acessoriedade, a preventividade, a instrumentalidade, a provisoriedade, a revogabilidade, a não 

definitividade, a referibilidade, a jurisdicionalidade, a adequação e a proporcionalidade. Nesse sentido: 

LIMA, Marcellus Polastri. A tutela cautelar no processo penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 68-

78. 
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medidas cautelares, por sua vez, seriam um “instrumento para assegurar a utilidade e a eficácia 

do resultado final do processo51”, posição que lhes renderia, nas palavras de Frederico Marques, 

uma “instrumentalidade qualificada ou de segundo grau52”. As medidas cautelares, enfim, são 

marcadas pelo signo da instrumentalidade porque vocacionadas a viabilizar não exatamente 

algo que lhes é próprio, mas, a rigor, algo que lhes é alheio: o resguardo da utilidade do resultado 

que poderá advir do processo penal no âmbito do qual – ou em razão do qual – elas se 

manifestam. 

Já a característica da acessoriedade diz respeito ao modo de ser da tutela cautelar. 

Conforme Gustavo Badaró, as medidas cautelares no processo penal são acessórias porque não 

dispõem, elas próprias, da “aptidão de solucionar e satisfazer a situação de direito material 

carecedora da tutela jurisdicional53”, encontrando-se, por isso, fatalmente vinculadas à sorte de 

um processo principal em relação ao qual não possuem “vida autônoma54”. Bem por isso, ao 

prolatar sentença absolutória, o juiz “ordenará a cessação das medidas cautelares e 

provisoriamente aplicadas” (art. 386, parágrafo único, II, CPP), e, na hipótese de condenação, 

decidirá, “fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão 

preventiva ou de outra medida cautelar” (art. 387, § 1º, CPP). Há, por assim dizer, algo como 

uma relação de suserania e vassalagem que se instaura entre o processo penal e a tutela cautelar 

dele decorrente. 

Esse breve resgate conceitual tem por finalidade servir de amparo a duas afirmações 

centrais para o desenvolvimento do trabalho. 

A primeira: porque instrumentais, as medidas cautelares devem ter sua aplicação 

delimitada por aquilo que se apresenta como o resultado útil passível de concretização no 

processo que lhes dá sustentação55. Na especificidade do processo penal, esse resultado útil 

consiste na materialização das consequências jurídicas passíveis de implementação à vista do 

resultado de procedência (total ou parcial) da pretensão acusatória, quais sejam: (i) a imposição 

de uma pena individualizada ao agente responsabilizado e, a seu reboque, (ii) a imposição dos 

 
51   BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Processo penal. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 

988-989. 
52   MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. v. I. Campinas: Book-seller, 1999, p. 

32. 
53   BADARÓ, op. cit., p. 989. 
54   BRASILEIRO, Renato. Manual de processo penal. 6ª ed. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 860. 
55   “Cada um dos efeitos da condenação — pessoal e patrimonial — conta com medida cautelar, prevista no 

Código de Processo Penal, destinada a acautelá-la no curso da persecução penal.” SAAD GIMENES, Marta 

Cristina Cury. Prisão processual para recuperação de ativos: uma prática desfuncionalizada. In: MALAN, 

Diogo; BADARÓ et al (orgs.). Processo penal humanista: escritos em homenagem a Antonio Magalhães 

Gomes Filho. Belo Horizonte: D’Plácido, 2019, p. 267. 
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denominados efeitos acessórios da condenação – cujo repositório principal (mas não exclusivo) 

se encontra nos arts. 9156, 91-A57 e 9258 do CP.  

A segunda: porque acessórias, as medidas cautelares jamais poderão ir além daquilo que 

se apresenta como o resultado útil passível de ser implementado no processo que lhes dá 

sustentação. Esse “ir além”, é fundamental pontuar, deve ser compreendido tanto sob a 

perspectiva objetiva (no tocante às intervenções em direitos promovidas pela tutela cautelar) 

como sob a perspectiva subjetiva (no tocante às pessoas cujos direitos são atingidos pela tutela 

cautelar): sob a perspectiva objetiva, porque as intervenções em direitos proporcionadas pela 

aplicação das medidas cautelares não poderão ser intervenções em direitos estranhas ou mais 

gravosas do que aquelas passíveis de concretização no âmbito da futura condenação59; sob a 

perspectiva subjetiva, porque as intervenções em direitos proporcionadas pela aplicação das 

medidas cautelares não poderão ser intervenções que recaiam sobre direitos de pessoas que não 

estejam potencialmente sujeitas a essas mesmas intervenções por ocasião da futura e eventual 

condenação. 

O trabalho, recorda-se, tem por finalidade analisar o cabimento da aplicação de medidas 

cautelares a pessoas jurídicas no âmbito de investigações ou processos penais instaurados contra 

pessoas físicas e que não envolvam a Lei nº 9.605/98. 

 
56  “Art. 91 - São efeitos da condenação: I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime; II - 

a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: a) dos instrumentos do 

crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito; b) 

do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática 

do fato criminoso. BRASIL. Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
57   “Art. 91-A. Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 (seis) 

anos de reclusão, poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes 

à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento 

lícito.” BRASIL. Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
58   “Art. 92 - São também efeitos da condenação. I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo: a) 

quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados 

com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública; b) quando for aplicada pena 

privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos. II – a incapacidade para o 

exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos 

contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente ou contra 

tutelado ou curatelado; III - a inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática de 

crime doloso. BRASIL. Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
59   “Exemplifica essa afirmação o fato de constituir constrangimento ilegal a imposição de prisão preventiva por 

tempo superior ao limite máximo legalmente previsto ao delito. Nesse sentido, a orientação do STJ: “(...) Não 

se pode admitir a subsistência da prisão cautelar do paciente por mais de 5 (cinco) anos, prazo superior ao da 

pena máxima prevista para o crime pelo qual foi pronunciado, que é de 3 (três) anos de reclusão, constituindo 

sua manutenção evidente constrangimento ilegal. (...)”. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. HC 

91.428/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, 5ª Turma. Julgado em: 04/11/2008, DJe: 24/11/2008. 
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Em casos tais, sendo normativamente inviável atribuir concorrência penal às pessoas 

jurídicas no tocante ao fato punível objeto da investigação ou do processo, fica prematuramente 

descartada a possibilidade de que as medidas cautelares a elas direcionadas tenham por 

finalidade assegurar o primeiro resultado passível de obtenção por meio da condenação, isto é, 

a aplicação da pena – que, por força de disposição constitucional expressa, jamais exorbita a 

pessoa do condenado (art. 5º, XLV, da CF/8860). 

Mas a zona de cobertura de referido preceito constitucional parece não alcançar o 

perímetro em que se manifesta o segundo resultado passível de obtenção por meio do processo 

penal, isto é, os efeitos acessórios da condenação.  

A afirmação acima parece derivar da própria conformação semântica atribuída ao art. 

5º, XLV, da CF/88.  

Veja-se que, em um primeiro momento, o dispositivo constitucional volta suas atenções 

sobre o instituto “pena”, e, quanto a ele, realmente estabelece uma regra de caráter absoluto, 

como tal identificável pela incisiva cogência verbal empregada em sua formulação: sua 

intranscendência subjetiva (“nenhuma pena passará da pessoa do condenado”).  

Já em um segundo momento, o preceito redireciona sua carga semântica ao instituto 

“efeitos extrapenais da condenação61” e, quanto a ele, estabelece não propriamente uma regra, 

mas sim algo que mais se aproxima a uma faculdade conferida ao legislador constituído: a 

possibilidade de sua extensão, nos termos da lei, aos sucessores do condenado, no limite do 

patrimônio transferido pelo de cujus (“podendo a obrigação de reparar o dano e o perdimento 

de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite 

do valor do patrimônio transferido”).62  

 O ponto relevante: no que diz respeito aos efeitos acessórios extrapenais da condenação, 

o conteúdo do art. 5º, XLV, da CF/88 parece não representar verdadeiro parâmetro de controle 

 
60   “XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a 

decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, 

até o limite do valor do patrimônio transferido;”. BRASIL. Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso 

em: 02 ago. 2022. 
61   Em comentário ao inciso XLV do art. 5º da CF/88, Salo de Carvalho afirma que “[s]egundo disciplina o 

Código Penal, são efeitos da condenação (a) a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime e (b) a 

perda, em favor da União, do produto ou qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pela prática 

do ilícito (art. 91, I e II). Percebe-se, pois, que as consequências do delito regradas anteriormente pelo Código 

Penal foram incorporadas pela Constituição, sendo explicitada a possibilidade de, exclusivamente em relação 

à reparação do dano e ao perdimento dos bens advindos do crime, haver sucessão”. CARVALHO, Salo. 

Comentário ao art. 5º, inciso XLV, da Constituição Federal. In: : CANOTILHO, J.J. Gomes et al. (coords.). 

Comentários à Constituição do Brasil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 428. 
62   BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
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apto a balizar a questão envolvendo a (im)possibilidade de sua extensão a terceiras pessoas 

(físicas ou jurídicas) vinculadas ao condenado.63  

Aqueles que quisessem enxergar no dispositivo tamanha amplitude talvez pudessem 

objetar que, ao dispor sobre a possibilidade de extensão subjetiva apenas no tocante aos 

“sucessores”, o dispositivo, ainda que implicitamente, teria automaticamente impedido as 

demais hipóteses de extensão, sendo a situação nele expressamente prevista a única 

constitucionalmente admitida. O argumento, contudo, não convence pelo fato de haver mais de 

uma dezena de situações em que a mesma CF/88, no propósito de estabelecer uma faculdade 

de caráter exclusivo e previamente delimitado ao legislador, antepôs os advérbios “somente” 

ou “só” à utilização do verbo “poder”, dando com isso azo a locuções verbais de caráter 

efetivamente restritivo (“somente poderão64”; “somente podendo65”; “só poderão66”; “só 

podem67”; “só podendo68”), técnica normativa que não foi utilizada na formulação do art. 5º, 

XLV. 

O cenário que se apresenta, portanto, é o de que, quanto às demais hipóteses de aplicação 

de efeitos acessórios extrapenais da condenação a terceiros – por exemplo, aplicação de tais 

efeitos a pessoas jurídicas vinculadas ao condenado –, encontra-se o legislador ordinário 

investido de uma relativa liberdade de conformação para estabelecer o regime que lhe pareça 

político-criminalmente adequado. A questão que a partir de agora se coloca, por conseguinte, 

consiste em saber se o regramento penal e processual-penal infraconstitucional estabelece, de 

fato, essa possibilidade de aplicação dos efeitos acessórios extrapenais da condenação a 

terceiros, e, em sendo o caso, analisar se ela se desenvolve em linha com as demais garantias 

constitucionais pertinentes à intervenção do Estado em direitos fundamentais69. Esse exame 

será realizado no capítulo seguinte. 

 
63   A menos, é claro, que os terceiros em questão sejam os sucessores do condenado, caso em que o dispositivo 

terá plena pertinência temática. 
64   Art. 37, X, art. 67, caput; art. 93, II, “d”; art. 142, § 3º, III; art. 176, § 1º, todos da CF/88. BRASIL. 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
65   Art. 102, § 3º, CF/88. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
66   Art. 5º, XIX e LX; art. 139, caput; art. 150, § 6º; art. 169, § 1º; art. 195, § 6º, todos da CF/88. BRASIL. 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
67   Art. 129, § 2º; art. 231, § 3º, ambos da CF/88. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 02 

ago. 2022. 
68   Art. 53, § 8º; art. 66, § 4º, ambos da CF/88. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 02 

ago. 2022. 
69   Conforme Luciano Feldens, “(...) a intervenção no âmbito de proteção do direito deve superar o teste de 

restringibilidade, a depender: (i) de lei válida que preveja a medida restritiva (reserva legal); (ii) de um 
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4 OS EFEITOS EXTRAPENAIS DA CONDENAÇÃO E SUA REPERCUSSÃO NA 

ESFERA JURÍDICA DE TERCEIROS (EM ESPECIAL, PESSOAS JURÍDICAS 

RELACIONADAS À PESSOA FÍSICA SUJEITA À PERSECUÇÃO PENAL) 

 

Os efeitos acessórios da condenação se dividem em efeitos de natureza penal e efeitos 

de natureza extrapenal.70  

São efeitos acessórios de natureza penal as demais consequências da condenação que 

interferem de forma ampla na situação jurídico-penal do condenado, repercutindo tanto para 

dentro como para fora do processo em que prolatada a condenação. Tais efeitos passam ao largo 

do objeto do trabalho, sendo deles exemplos71 a revogação (facultativa ou obrigatória, a 

depender da natureza da condenação) do sursis ou do livramento condicional, a formação da 

reincidência, a interrupção do prazo de prescrição da pretensão executória da pena, dentre 

outros. 

Já os efeitos acessórios de natureza extrapenal são aquelas consequências da condenação 

que repercutem em esferas alheias à da intervenção penal propriamente dita, afetando 

predominantemente relações jurídicas situadas no campo de regência do direito civil e do direito 

administrativo72. Esses efeitos se dividem em efeitos automáticos e efeitos específicos – 

conforme haja, ou não, a necessidade de sua imposição fundamentada na decisão 

condenatória73.  

Interessam para o trabalho, em particular, os efeitos extrapenais automáticos da 

condenação. Tais efeitos estão, como regra74, previstos no art. 91 do CP, que assim dispõe: 

 
procedimento formalmente instaurado, sujeito a escrutínio judicial (devido processo legal), e (iii) de 

fundamentação idônea, correspondente a uma decisão judicial que, examinando o fato em sua especificidade, 

justifique, concretamente, a restrição como medida adequada, necessária e proporcional FELDENS, Luciano. 

O direito de defesa: a tutela jurídica da liberdade na perspectiva da defesa penal efetiva. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2021, p. 25. 
70   BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 

769. 
71   BUSATO, Paulo César. Direito penal: parte geral. São Paulo: Altas, 2013, p. 994-995. 
72   DELMANTO, Celso et al. Código penal comentado. 6. ed. atual. e ampl. Renovar: Rio de Janeiro, 2002. p. 

171. 
73   GALVÃO, Fernando. Direito penal: parte geral. 5. ed. rev., atual., ampl. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 855. 
74   Em seu art. 7º, I, a Lei nº 9.613/98 estabelece como um dos efeitos da condenação, além daqueles previstos 

no art. 91 do CP, “a perda, em favor da União - e dos Estados, nos casos de competência da Justiça Estadual -

, de todos os bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à prática dos crimes previstos 

nesta Lei, inclusive aqueles utilizados para prestar a fiança, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de 

boa-fé”. O trabalho deixará de considerar esse dispositivo em sua análise por reputá-lo inconstitucional. A 

exposição detalhada dos argumentos que conduzem a essa conclusão extrapolaria os limites temáticos da 

pesquisa, porém, no propósito de tentar justificar a opção aqui realizada, parece ser suficiente mencionar que 

o dispositivo, ao determinar que a perda nele prevista recaia sobre (i) “todos” os bens, direitos e valores (ii) 

“direta ou indiretamente” (iii) “relacionados” com o crime de lavagem de dinheiro acaba falhando em 

estabelecer bases minimamente seguras que permitam controlar os limites (objetivos e subjetivos) de sua 
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Art. 91 - São efeitos da condenação: 

I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime; 

II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-

fé: 

a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, 

alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito; 

b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido 

pelo agente com a prática do fato criminoso.75 

 

A análise desenvolvida nos três subcapítulos seguintes (“4.1”, “4.2” e “4.3”) tem por 

finalidade questionar a existência de autorização legal que viabilize a afetação de terceiros pelos 

efeitos extrapenais da condenação previstos no art. 91, I, do CP (obrigação de indenizar o dano 

causado pelo crime) e no art. 91, II, “b”, do CP (perda do produto do crime ou de qualquer bem 

ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso).  

Essa análise é de fundamental relevância para o desenvolvimento do trabalho pela 

seguinte e objetiva razão: a se ter por viável uma tal afetação, eventuais medidas cautelares que 

tenham por finalidade assegurar a utilidade de referidos efeitos extrapenais da condenação 

poderão, pelo menos em tese, ser legitimamente direcionadas a terceiros (pessoas físicas ou 

jurídicas), sem que, com isso, restem violadas as características da instrumentalidade e da 

acessoriedade da tutela cautelar analisadas no capítulo 2. 

 

4.1 A INEXISTÊNCIA, COMO REGRA, DE AUTORIZAÇÃO NORMATIVA A QUE 

TERCEIROS SEJAM AFETADOS PELO EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO 

PREVISTO NO ART. 91, I, DO CP 

 

O art. 91, I, do CP se limita a afirmar que é efeito da condenação “tornar certa a 

obrigação de indenizar o dano causado pelo crime”,76 nada referindo sobre sua efetiva 

pertinência subjetiva – ou seja: em face de quem, de fato, essa “obrigação” haveria de recair.  

 
aplicação, indo de encontro à garantia da reserva de lei (art. 5º, II, CF/88) e, com isso, ocasionando ofensa 

desproporcional ao direito fundamental à propriedade privada (art. 5º, caput e XXII, CF/88). Sustentar uma 

intervenção estatal no direito fundamental de propriedade à base da afirmação de que bens, direitos ou 

valores guardam “relação” com determinado crime já é, por certo, bastante problemático. Sustentar uma 

intervenção estatal no direito fundamental de propriedade à base da afirmação de que bens, direitos ou 

valores guardam “relação indireta” com determinado delito seria, parece, conferir um verdadeiro cheque em 

branco para que a intervenção em questão se concretizasse em qualquer hipótese que bem entenda a 

autoridade pública responsável por sua implementação. BRASIL. Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro 

de 1940. Código Penal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
75   BRASIL. Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
76   BRASIL. Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
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Intuitivamente interpretada à luz do critério processual de delimitação subjetiva dos 

efeitos da coisa julgada (art. 506 do CPC77 c/c art. 3º do CPP78) e da regra de correlação entre 

acusação e sentença79, a porosidade semântica do dispositivo acaba abrindo espaço à 

compreensão de que referido efeito da condenação teria sua aplicabilidade adstrita à pessoa do 

condenado, não afetando a esfera de direitos de terceiros que eventualmente tenham tomado 

parte na produção do resultado danoso produzido pelo fato criminoso, mas que não tenham tido 

sua responsabilidade afirmada na sentença penal condenatória a ele pertinente. A correção dessa 

posição interpretativa parece ser ratificada pelos argumentos de ordem sistemática, 

procedimental e comparativa abaixo indicados. 

 

4.1.1 O argumento de base sistemática 

 

A prolação de uma sentença penal condenatória traz consigo, em um primeiro momento, 

o reconhecimento de que o condenado concorreu (por ação ou omissão, dolosa ou culposa) para 

a prática da conduta típica, antijurídica e culpável que lhe foi atribuída na acusação. Em 

sequência, em ordem a que tenha condições de dosar a quantidade de pena reputada necessária 

e suficiente à prevenção e à reprovação do delito, deve o órgão julgador proceder a um exame 

pormenorizado sobre diversas circunstâncias relacionadas tanto à pessoa do condenado como 

ao episódio delituoso (art. 59, caput, CP80), dentre elas as consequências ocasionadas.  

Ao cabo desse exame, dispondo das condições necessárias para apurar e quantificar o 

dano causado pelo delito, a sentença deverá, ainda, estabelecer o valor mínimo a orientar a 

reparação a ser concretizada na esfera cível (art. 387, IV, CPP81).  

 
77   “Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”. 

BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
78   Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento 

dos princípios gerais de direito. BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de 

Processo Penal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm. 

Acesso em: 02 ago. 2022. 
79   “A regra da correlação entre acusação e sentença impõe que a sentença julgue somente o que foi objeto da 

imputação, mas também tudo o que foi objeto da imputação. A sentença deve esgotar o conteúdo da 

pretensão, resolvendo-a totalmente, e nada resolvendo que esteja fora da mesma”. BADARÓ, Gustavo 

Henrique Righi Ivahy. Correlação entre acusação e sentença. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2013, p. 123. 
80   “Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, 

aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, 

estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. BRASIL. 

Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
81   “Art. 387.  O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...) IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos 

causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 
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O itinerário inerente ao ato sentencial, portanto, torna natural e mesmo esperado que a 

decisão penal condenatória tenha como um de seus efeitos extrapenais o de tornar certa a 

obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Afinal, o juízo positivo sobre a 

responsabilidade penal, associado à verificação concreta do dano dela decorrente, acaba por 

automaticamente conduzir ao reconhecimento da correlata responsabilidade civil82, e tanto é 

assim que, em situações dessa natureza, já não mais se poderá discutir, no campo extrapenal, 

sobre a existência do fato ou mesmo sobre sua autoria (art. 935 do CC83). Bem por isso, o art. 

63 do CPP84 autoriza a vítima, seu representante legal ou seus sucessores a promover a execução 

da sentença penal condenatória em face do condenado85 – dispensando, a essa finalidade, o 

ajuizamento de correlata ação de conhecimento. 

Ocorre que a lógica subjacente a essa interpenetração sistemática entre as esferas penal 

e civil acaba desestruturada caso manejada com a substituição da figura do “condenado” pela 

figura do “terceiro” – seja esse terceiro uma pessoa física ou mesmo uma pessoa jurídica 

relacionada ao fato delituoso. 

Essa desestruturação sistemática tem como fato gerador não apenas o grave problema 

de contraditório, ampla defesa e devido processo abaixo analisado (item “3.1.2”), mas, 

sobretudo, a singela constatação de que a sentença penal condenatória, lavrada sob as rédeas da 

correlação, atém-se com exclusividade ao exame da responsabilidade penal atribuída à(s) 

pessoa(s) formalmente acusada(s) da prática do ato ilícito (penal).  

 
3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
82   Ao comentar o art. 91, I, do CP, Almiro Velludo Salvador Netto afirma que “esta disposição normativa se 

apresenta como um elemento de enlace e economia dos segmentos diversos do ordenamento jurídico, já 

fazendo nascer a obrigação de ressarcimento patrimonial diretamente do reconhecimento da prática 

criminosa”. SALVADOR, Almiro Velludo, s.d., apud   REALE JÚNIOR, Miguel (Coord.). Código Penal 

comentado. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 250. 
83   “Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a 

existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo 

criminal.” BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
84   “Art. 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo cível, 

para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros. Parágrafo único. 

Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos 

do inciso iv do caput do art. 387 deste Código sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano 

efetivamente sofrido.” BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm. Acesso em: 02 ago. 

2022. 
85   Conforme explica Heleno Fragoso: “A sentença condenatória criminal só é título executório, no cível, contra 

o réu na ação penal, e não contra o responsável civil, se for diverso. Este último não foi parte no processo 

penal”. FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de direito penal: parte geral. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1991, p. 380-381. 
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É dizer: não poderá o terceiro, como regra, suportar afetações em sua esfera de direitos 

a pretexto do art. 91, I, do CP pela circunstância bastante objetiva de que sentença que serve de 

base à produção desse efeito não terá comportado qualquer exame a respeito de sua eventual 

concorrência para o resultado danoso nela apurado. 

E é exatamente por isso que, quanto a terceiros que eventualmente tenham concorrido 

para o dano, mas que não tenham sido formalmente acusados do delito que lhe deu causa, o art. 

64 do CPP86 deixa aberta a possibilidade de que a vítima, seu representante legal ou seus 

sucessores promovam, na esfera cível, demanda indenizatória de conhecimento na qual se 

procederá, em cognição probatória exauriente, à análise sobre sua eventual responsabilidade 

civil. Nessa situação, a sentença condenatória servirá como mero elemento probatório, e já não 

mais como título executivo87. 

Esse cenário parece não se alterar à vista do frequentemente invocado “mantra” da 

solidariedade passiva da responsabilização civil por ato ilícito88.  

De fato, sob a perspectiva civil, na hipótese em que a ofensa seja ocasionada por mais 

de uma pessoa, todos os que para ela concorreram ficam solidariamente obrigados a reparar o 

dano causado (art. 942, CC89), o que equivale a afirmar que a indenização poderá ser 

integralmente exigida de um, de alguns, ou mesmo de todos os codevedores, a critério do 

credor90 (art. 275, CC91).  

O que precisa ficar claro, no entanto, é que a solidariedade passiva obrigacional constitui 

instituto de direito material e, nesses termos, comunica-se com reservas ao universo do 

processo, ficando a zona de interseção entre essas duas esferas (material e processual) 

delimitada à conformação do polo passivo da demanda. 

 
86   “Art. 64.  Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta 

no juízo cível, contra o autor do crime e, se for caso, contra o responsável civil.” BRASIL. Decreto-Lei nº 

3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
87   BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. Parte geral. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 

769. 
88   Remetemos, aqui, ao “Caso da Concessionária de Pedágio” anteriormente descrito. 
89   “Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do 

dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.” 

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
90   VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. 11. ed. São 

Paulo: Altas, 2011, p. 118. 
91   “Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a 

dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados 

solidariamente pelo resto.” BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 02 ago. 

2022. 
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Assim é que, à vista da solidariedade passiva, o autor poderá ajuizá-la contra um, contra 

alguns ou mesmo contra todos aqueles que lhe deram causa, conforme melhor lhe pareça. 

Todavia, uma vez estabilizada a conformação subjetiva da ação, eventuais codevedores não 

acionados no processo de conhecimento destinado a apurar a ocorrência do ato ilícito não 

estarão sujeitos a impactos desfavoráveis92 decorrentes da sentença nele proferida93, pois, em 

face dela, não lhes foi conferida a oportunidade de oferecer a resistência processual garantida 

pelo art. 5º, LIV e LV da CF/88. 

A propósito, cabe aqui rememorar a orientação do STJ a respeito dos reflexos 

processuais da solidariedade passiva, sintetizada no seguinte julgado: 

 
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DEVEDOR SOLIDÁRIO NÃO 

INTEGRANTE DO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE COBRANÇA. ARRESTO. 

IMPOSSIBILIDADE. 

1. O art. 275 do Código Civil - que prevê a solidariedade passiva - é norma de 

direito material, restringindo-se sua aplicação ao momento de formação do 

processo cognitivo, quando então o credor pode incluir no polo passivo da 

demanda todos, alguns ou um específico devedor; sendo certo que a sentença 

somente terá eficácia em relação aos demandados, não alcançando aqueles 

que não participaram da relação jurídica processual, nos termos do art. 472 do 

Código de Processo Civil. 

2. A responsabilidade solidária precisa ser declarada em processo de 

conhecimento, sob pena de tornar-se impossível a execução do devedor solidário, 

ressalvados os casos previstos no art. 592 do mesmo diploma processual. Desse 

modo, o arresto cautelar que atinge bem de terceiro é passível de impugnação 

mediante a propositura dos embargos de terceiro (art. 1.046 do CPC). 

3. No caso, não tendo a recorrente figurado no polo passivo da ação de cobrança 

nem estando incluída no rol do referido art. 592 do CPC, não podem os seus bens 

ser atingidos pelo arresto determinado em medida cautelar incidente à ação de 

cobrança, tampouco por futura execução. Aplicação analógica da Súmula 268 do 

STJ. 

4. Recurso especial provido. (REsp 1423083/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014 – 

grifos apostos).94 

 

 
92   Ao abordar os limites subjetivos da coisa julgada no tocante à solidariedade passiva, Camilo Zufelato propõe 

que o regime aplicável à solidariedade passiva siga a mesma diretriz estabelecida à solidariedade ativa pelo 

art. 274 do CC (Art. 274.  O julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais, mas o 

julgamento favorável aproveita-lhes, sem prejuízo de exceção pessoal que o devedor tenha direito de invocar 

em relação a qualquer deles.). Conforme o autor, “[e]sta solução de aplicar a extensão da coisa julgada a 

devedores solidários terceiros somente para beneficiá-los e nunca para prejudicá-los é uma imposição 

constitucional da garantia do contraditório e da ampla defesa, mas que encontra no âmbito 

infraconstitucional, como fundamento normativo, a aplicação por analogia do art. 274 do Código Civil que 

tratou da solidariedade passiva”. ZUFELATO, Camilo. Solidariedade passiva e limites subjetivos da coisa 

julgada. In: YARSHELL, Flávio Luiz; BEDAQUE, José Roberto dos Santos; SICA, Heitor Vitor Mendonça. 

Estudos de direito processual civil em homenagem ao Professor Rogério Cruz e Tucci. Salvador: 

Juspodivm, 2018, p. 110. 
93   Ressalvada, nesse caso, a hipótese do “chamamento ao processo” (art. 130, III, CPC) promovido pelo 

devedor solidário demandado no propósito de integrar ao contraditório os demais devedores. 
94   BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1423083/SP. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma. 

Julgado em: 06/05/2014, DJe: 13/05/2014.  



40 

 

Os padrões decisórios acima destacados põem à mostra a impertinência de se lançar mão 

do argumento da solidariedade passiva no propósito de fundamentar a afetação de terceiros na 

esfera penal, em especial terceiros que assumam a condição de pessoas jurídicas que 

mantenham relação com a pessoa física investigada ou processada.  

Veja-se que, segundo o STJ, o art. 275 do CC, que prevê a solidariedade passiva, tem 

sua aplicação “restrita ao momento de formação do processo cognitivo”, sendo ainda 

necessário, à regular produção de seus efeitos, que a responsabilidade do devedor solidário seja 

efetivamente “declarada em processo de conhecimento”. Sob o ângulo penal, no entanto, 

pessoas jurídicas, ainda que civilmente qualificadas como corresponsáveis para efeitos de 

reparação dos danos decorrentes do fato delituoso95, jamais poderão ser formalmente 

incorporadas a qualquer “processo de conhecimento96” e, precisamente por isso, neles jamais 

terão “declarada” sua responsabilidade (penal ou mesmo civil) pelo fato objeto da pretensão 

acusatória na sentença condenatória. 

 

4.1.2 O argumento de base procedimental 

 

Ademais, caso fosse possível a afetação de terceiros pelo efeito extrapenal da 

condenação previsto no art. 91, I, do CP, seria ainda imprescindível, por um imperativo de 

devido processo legal, de contraditório e de ampla defesa, que a legislação penal e processual-

penal facultasse a esses terceiros o manejo de intervenções dotadas da expressão necessária à 

garantia de seus direitos no tocante à configuração judicial de referida obrigação.  

Essa ideia foi recentemente afirmada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia sob a 

perspectiva da Diretiva 2014/42/EU, que dispõe sobre o congelamento e a perda dos 

instrumentos e produtos do crime na União Europeia. Ao analisar caso envolvendo a aplicação 

da “perda alargada” sobre bens de terceiros, a Corte foi taxativa ao afirmar que a “[d]iretiva 

impõe aos Estados Membros que tomem as medidas necessárias para que as pessoas afetadas 

pelas medidas nela previstas, incluindo os terceiros que aleguem ou relativamente aos quais 

 
95   A responsabilidade civil, em situações dessa natureza, poderia também estar justificada nos termos do art. 

932, III e V do CC: “Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: (...) III - o empregador ou 

comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em 

razão dele; (...) V - os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a concorrente 

quantia.” BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
96   À exceção, por certo, daqueles que envolvam a imputação de crime previsto na Lei nº 9.605/98, hipótese que, 

conforme destacado na introdução, passa ao largo do objeto do trabalho. 
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seja alegado serem proprietários dos bens cuja perda é pretendida, tenham direito a um recurso 

efetivo e a um processo equitativo para preservar os seus direitos97”.  

Sob a perspectiva da legislação brasileira, entretanto, inexiste instrumento processual 

que viabilize a defesa dos direitos de terceiros perante a configuração judicial da obrigação de 

reparar os danos causados pelo crime, ou mesmo no tocante às medidas cautelares destinadas a 

assegurar sua utilidade. A compreensão dessa afirmação é facilitada por uma análise 

comparativa do marco processual-penal cautelar. 

Como forma de assegurar a utilidade do efeito extrapenal da condenação previsto no art. 

91, II, “b”, do CP, o CPP prevê a medida cautelar de sequestro (art. 125 do CPP98), cujo fato 

gerador consiste na “existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens” (art. 

126 do CPP99).   

O sequestro, note-se, não se prende à existência de indícios de que a pessoa 

eventualmente por ele afetada tenha, ou não, concorrido para a infração penal objeto da 

apuração penal, mas apenas à exigência de que o patrimônio cuja constrição se pretende tenha 

origem no fato delituoso apurado. Essa delimitação da hipótese de incidência cautelar viabiliza 

que, uma vez afetado, o terceiro (pessoa física ou jurídica) tenha condições de oferecer 

resistência processual lançando mão do expediente previsto no art. 130, II, do CPP100 

(“embargos de terceiro”), sendo-lhe inclusive facultada a apresentação de caução como forma 

 
97   “Em terceiro lugar, o Tribunal declara que a Diretiva 2014/42, lida em conjugação com o artigo 47.º da Carta 

dos Direito Fundamentais da União Europeia, se opõe a uma regulamentação nacional que permite a perda a 

favor do Estado de um bem que se alega pertencer a uma pessoa diferente do autor da infração penal, sem 

que essa pessoa tenha a faculdade de se constituir como parte no processo de perda. Com efeito, a Diretiva 

impõe aos Estados Membros que tomem as medidas necessárias para que as pessoas afetadas pelas medidas 

nela previstas, incluindo os terceiros que aleguem ou relativamente aos quais seja alegado serem 

proprietários dos bens cuja perda é pretendida tenham direito a um recurso efetivo e a um processo equitativo 

para preservar os seus direitos 10. Além disso, a referida diretiva prevê várias garantias específicas para 

assegurar os direitos fundamentais desses terceiros. Entre essas garantias conta-se o direito de acesso a um 

advogado durante todo o processo de perda, que inclui evidentemente o direito desses terceiros de serem 

ouvidos nesse processo, incluindo o direito de invocarem o seu direito de propriedade sobre os bens objeto da 

perda”. Tribunal de Justiça da União Europeia, 2021. Disponível em: 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-10/cp210189pt.pdf . Acesso em: 20 jan. 2021. 
98   “Art. 125. Caberá o seqüestro dos bens imóveis, adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, 

ainda que já tenham sido transferidos a terceiro.” BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. 

Código de Processo Penal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/del3689compilado.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
99  “Art. 126. Para a decretação do seqüestro, bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita 

dos bens.” BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
100  “Art. 130.  O seqüestro poderá ainda ser embargado: (...) II - pelo terceiro, a quem houver os bens sido 

transferidos a título oneroso, sob o fundamento de tê-los adquirido de boa-fé.” BRASIL. Decreto-Lei nº 

3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
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de levantamento da medida (art. 131, II, do CPP101). Há aí, portanto, um mecanismo de defesa 

apto (pelo menos em tese) à tutela incidental dos direitos do terceiro no tocante à intervenção 

estatal em seu patrimônio pretendida. 

O cenário, todavia, revela-se diverso caso esse mesmo terceiro (pessoa física ou 

jurídica) venha a ser afetado por alguma medida cautelar tendente a assegurar a obrigação de 

reparar o dano causado pelo crime (art. 91, I, do CP). 

No propósito de assegurar a utilidade de referido efeito extrapenal da condenação, o 

CPP prevê as medidas cautelares de hipoteca legal (art. 134102 do CPP) e arresto (art. 136103 e 

137104 do CPP), as quais têm como fato gerador a certeza da infração e indícios suficientes de 

autoria. Ocorre que, diferente do sequestro, as cautelares em questão não se contentam com a 

constatação da natureza delituosa do patrimônio afetado, demandando, em sentido diverso, a 

verificação de indícios bastantes no sentido de que a pessoa afetada foi a efetiva responsável 

pela produção do resultado danoso decorrente do delito. Tanto é assim que as únicas hipóteses 

legalmente previstas de levantamento da hipoteca legal e do arresto consistem na absolvição ou 

na extinção da punibilidade do próprio acusado (art. 141 do CPP105), não havendo previsão 

expressa a respeito da exoneração de terceiros que eventualmente venham a ser impactados por 

referidas medidas. 

A reforçar essa inviabilidade procedimental, ressalta-se que o art. 144 do CPP106 é 

expresso ao remeter à esfera cível a pretensão de acautelamento de bens do responsável civil 

 
101 “Art. 131.  O seqüestro será levantado: (...) II - se o terceiro, a quem tiverem sido transferidos os bens, prestar 

caução que assegure a aplicação do disposto no art. 74, II, b, segunda parte, do Código Penal.” BRASIL. 

Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
102 “Art. 134. A hipoteca legal sobre os imóveis do indiciado poderá ser requerida pelo ofendido em qualquer 

fase do processo, desde que haja certeza da infração e indícios suficientes da autoria.” BRASIL. Decreto-Lei 

nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
103 “Art. 136.  O arresto do imóvel poderá ser decretado de início, revogando-se, porém, se no prazo de 15 

(quinze) dias não for promovido o processo de inscrição da hipoteca legal.” BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, 

de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
104 “Art. 137.  Se o responsável não possuir bens imóveis ou os possuir de valor insuficiente, poderão ser 

arrestados bens móveis suscetíveis de penhora, nos termos em que é facultada a hipoteca legal dos imóveis.” 

BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
105 “Art. 141. O arresto será levantado ou cancelada a hipoteca, se, por sentença irrecorrível, o réu for absolvido 

ou julgada extinta a punibilidade.” BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de 

Processo Penal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm. 

Acesso em: 02 ago. 2022. 
106 “Art. 144.  Os interessados ou, nos casos do art. 142, o Ministério Público poderá requerer no juízo cível, 

contra o responsável civil, as medidas previstas nos arts. 134, 136 e 137.” BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 

3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
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que não figure como parte na investigação ou no processo penal, opção político-criminal que 

parecer bem demonstrar a inadequação da via penal para afetação cautelar de terceiros no 

tocante à pretensão indenizatória. 

Não há, por conseguinte, mecanismo processual que viabilize ao terceiro eventualmente 

afetado por medidas cautelares tendentes a assegurar a reparação do dano causado pelo delito 

(art. 91, I, CP) o regular exercício da defesa seu patrimônio.  

 

4.1.3 O argumento de base comparativa 

 

Entra em cena, por último, a constatação de que a palavra “terceiros” é, em absoluto, 

estranha à estrutura semântica do art. 91, I, do CP, mas não o é no tocante à estrutura semântica 

de preceitos congêneres que regulam outros efeitos extrapenais da condenação.  

A esse respeito, dispõe de forma expressa o art. 91-A do CP107 sobre a possibilidade de 

que a “perda alargada” dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do 

condenado e aquele tido como compatível com seu rendimento lícito recaia sobre bens 

“transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, a partir do início 

da atividade criminal”.  

Essa comparação tem sua relevância porque legitima, em bases objetivas e dentro de um 

cenário de estrita pertinência temática, a afirmação no sentido de que, quando o quis, o 

legislador constituído aludiu de forma expressa à possibilidade de afetação de terceiros pelos 

efeitos extrapenais da condenação. E não o tendo feito no tocante ao efeito extrapenal previsto 

no art. 91, I, do CP, a autorização para sua extensão subjetiva realmente deve ser considerada 

como não existente.  

 

 

 

 
107 “Art. 91-A. Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 (seis) 

anos de reclusão, poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes 

à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento 

lícito.       § 1º Para efeito da perda prevista no caput deste artigo, entende-se por patrimônio do condenado 

todos os bens: (...) II - transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, a partir 

do início da atividade criminal.”. BRASIL. Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 02 ago. 

2022. 
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4.2 A INEXISTÊNCIA, COMO REGRA, DE AUTORIZAÇÃO NORMATIVA A QUE 

TERCEIROS SEJAM AFETADOS PELO EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO 

PREVISTO NO ART. 91, II, DO CP 

  

O percurso argumentativo conducente à afirmação no sentido de inexistir, como regra, 

autorização normativa a que terceiros sejam afetados pelo efeito extrapenal da condenação 

previsto no art. 91, II, “b” do CP é desenvolvido em três etapas. 

 

4.2.1 A primeira etapa 

 

A primeira etapa envolve a problematização da ressalva contida no art. 91, II, do CP, no 

ponto em que o preceito excepciona a decretação da perda no tocante ao “terceiro de boa-fé108”.  

A questão que se coloca a partir de tal ressalva é, basicamente, a seguinte: ao afirmar, 

expressamente, que a perda nele prevista não atinge o “terceiro de boa-fé”, o dispositivo, 

implicitamente, estaria a possibilitar que a medida se implementasse em desfavor de terceiros 

não reputados “de boa-fé”?  

A reposta parece ser negativa.  

Embora não represente verdadeiramente uma “pena”109, a perda das vantagens obtidas 

com o crime constitui uma tanto inequívoca quanto gravosa intervenção do Estado no direito 

fundamental de propriedade daquele que a suporta (art. 5º, caput e XXII, da CF/88). Como tal, 

a medida se encontra sujeita a pressupostos normativos que a conformam, dentre eles a reserva 

de lei (art. 5º, II, da CF/88), garantia a exigir que a intervenção no direito fundamental esteja 

 
108 “Art. 91 - São efeitos da condenação: (...)   II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou 

de terceiro de boa-fé.” BRASIL. Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
109 “3. Deste jeito, parece preferível conceber a perda clássica como um tertium genus dentro da panóplia das 

reações penais. Todas visam finalidades de prevenção criminal e todas arrancam de um tronco comum – um 

concreto fato ilícito-típico -, requerendo, depois, circunstâncias particulares (que aliás não são mutuamente 

exclusivas): a pena exige a culpa; a medida de segurança exige a perigosidade do agente; a perda basta-se, 

muito prosaicamente, com a existência de vantagens patrimoniais obtidas por meio da prática do crime”. 

CAIEIRO, Pedro. Sentido e função do instituto da perda de vantagens relacionadas com o crime no confronto 

com outros meios de prevenção da criminalidade reditícia (em especial, os procedimentos de confisco in rem 

e a criminalização do enriquecimento “ilícito”). In: LEITE, Alaor; TEIXEIRA, Adriano. Crime e política. 

Corrupção, financiamento irregular de partidos políticos, caixa dois eleitoral e enriquecimento ilícito. Rio de 

Janeiro: FGV Editora, 2017, p. 398. Apontando a natureza civil da perda de bens no processo penal: 

ESSADO, Thiago. 2014. A perda de bens e o novo paradigma para o processo penal brasileiro. Tese - 

(Doutorado em Direito) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014, p. 21. Apontando a natureza penal do 

instituto: LUCHESI, Guilherme Brenner; ZONTA, Ivan Navarro. Sequestro dos proventos do crime: limites 

à solidariedade na decretação de medidas assecuratórias. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, 

maio/agosto 2020, p. 754 – 756. 
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amparada em “lei específica que preveja de forma relativamente clara a intervenção e lhe 

imponha limites materiais e procedimentais”110.  

Nesse cenário, deduzir do art. 91, II, do CP uma autorização para que a perda nele 

prevista atinja bens de terceiros iria na contramão da garantia da reserva de lei, por, pelo menos, 

dois importantes motivos. 

O primeiro, porque o fundamento (“o se”) da intervenção estatal consistiria em uma 

previsão legal implícita, não explícita, e autorizações normativas implícitas, à vista da garantia 

fundamental da reserva de lei, parecem não deter a expressão normativa necessária a justificar 

que pessoas (físicas e jurídicas) tolerem penetrações estatais invasivas em sua esfera de direitos 

fundamentais. 

O segundo, e talvez principal, porque o procedimento (“o como”) da intervenção estatal 

tampouco se encontra suficientemente delimitado no dispositivo legal, já que o art. 91, II, do 

CP não se preocupa em estabelecer qualquer critério juridicamente seguro a respeito de quando 

um terceiro pode, ou não, ser considerado de “boa” ou “má-fé” para efeitos de sujeitar-se à 

intervenção por ele veiculada. Veja-se que, nesse particular, o dispositivo acaba se 

diferenciando de seu congênere art. 91-A, preceito que, atendendo à reserva de lei, prevê 

limitações objetivas (transferência “a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória”) e 

temporais (“a partir do início da atividade criminal”) aptas a balizar a aplicação da “perda 

alargada” em desfavor de terceiros. 

Nesse aspecto, cabe também rememorar os termos da já citada Diretiva 2014/42/EU111, 

que dispõe sobre o congelamento e a perda dos instrumentos e produtos do crime na União 

Europeia. Ao assumir que “[o] quadro jurídico da União em vigor não contém regras 

vinculativas em matéria de perda de bens transferidos para terceiros112”, a diretiva em questão 

 
110 GRECO, Luis. Introdução. In: WOLTER, Jürgen. O inviolável e o intocável no direito processual penal – 

Reflexões sobre dignidade humana, proibições de prova, proteção de dados (e separação informacional 

de poderes) diante da persecução penal. Madri: Marcial Pons, 2018, p. 37.  
111 BLANCO CORDERO, Isidoro. El decomiso en el Código Penal y la transposición de la Directiva 

2014/42/EU sobre embargo y decomiso em la Unión Europea. In: TEIXEIRA, Adriano (org.). Perda das 

vantagens do crime no direito penal. Confisco alargado e confisco sem condenação. São Paulo: Marcial 

Pons, 2020, p. 139-148. 
112 Essa preocupação fica bem definida nos “considerandos” 24, 25 e 33 da Diretiva: “(24) A prática de os 

suspeitos ou arguidos transferirem os seus bens para terceiros com conhecimento de causa, de modo a evitar 

a sua perda, é muito comum e cada vez mais generalizada. O quadro jurídico da União em vigor não contém 

regras vinculativas em matéria de perda de bens transferidos para terceiros. Por conseguinte, afigura-se cada 

vez mais necessário autorizar a perda dos bens transferidos para terceiros ou por eles adquiridos. A aquisição 

por terceiros abrange as situações em que, por exemplo, os bens tenham sido direta ou indiretamente 

adquiridos por um terceiro ao suspeito ou arguido, nomeadamente através de um intermediário, inclusive 

quando a infração tenha sido cometida em seu nome ou em seu benefício e quando o arguido não possuir 

bens suscetíveis de perda. Deverá ser possível decidir a perda pelo menos nos casos em que o terceiro saiba 

ou deva saber que a transferência ou aquisição teve por objetivo evitar a perda, com base em circunstâncias e 

factos concretos, inclusive no facto de a transferência ter sido efetuada a título gracioso ou em troca de um 



46 

 

passou a prever, de forma expressa e paralelamente ao resguardo do direitos de terceiros de 

boa-fé113, a possibilidade de que terceiros (pessoas físicas ou jurídicas) sejam afetados pela 

perda de bens nos casos em que, “com base em circunstâncias e factos concretos, 

nomeadamente o facto de a transferência ou aquisição ter sido feita a título gracioso ou em 

conta de um montante substancialmente inferior ao do valor de mercado”, tais terceiros sabiam 

ou deveriam saber que a transferência ou a aquisição tinha por finalidade evitar a decretação da 

perda.  

Soma-se aos argumentos acima o de que o art. 91, II, do CP encerra preceito de natureza 

material e de conteúdo assumidamente restritivo de direitos (no caso, o direito fundamental à 

propriedade privada previsto no art. 5º, XXII, CF/88), características que parecem atrair 

interpretação de caráter restritivo, e não ampliativo114. 

 

4.2.2 A segunda etapa 

 

A segunda etapa passa pela análise da estrutura textual da alínea “b” do inciso II do art. 

91 do CP, que é onde efetivamente se encontra previsto o efeito extrapenal da condenação aqui 

analisado.  

 
montante substancialmente inferior ao do valor de mercado. As regras relativas à perda de bens de terceiros 

dever-se-ão aplicar tanto a pessoas singulares como a pessoas coletivas. Em qualquer dos casos, os direitos 

de terceiros de boa-fé não deverão ser lesados. (25) Os Estados-Membros são livres de definir a perda de 

bens de terceiros como uma medida subsidiária ou alternativa à perda direta, consoante seja adequado nos 

termos do direito nacional. (...) (33) A presente diretiva afeta consideravelmente os direitos das pessoas, não 

só os direitos dos suspeitos ou arguidos, mas também os de terceiros que não sejam sujeitos processuais. Por 

conseguinte, importa estabelecer garantias específicas e vias de recurso judicial para assegurar que, ao 

executar a presente diretiva, se respeitem os direitos fundamentais das pessoas. Isso inclui o direito a ser 

ouvido que assiste a terceiros que alegam ser proprietários dos bens em causa ou titulares de outros direitos 

de propriedade («direitos reais» ou «ius in re»), como o direito de usufruto. A decisão de congelamento 

deverá ser comunicada à pessoa em causa o mais rapidamente possível após a sua execução. No entanto, por 

imperativos da investigação, as autoridades competentes podem adiar a comunicação dessas decisões à 

pessoa em causa. UNIÃO EUROPEIA. Diretiva 2014/42/EU do parlamento europeu e do conselho de 3 

de abril de 2014. Sobre o congelamento e a perda dos instrumentos e produtos do crime na União Europeia. 

Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0042&from=EN. 

Acesso em: 02 ago. 2022. 
113 “Artigo 6.º Perda de bens de terceiros 1. Os Estados-Membros tomam as medidas necessárias para permitir a 

perda dos produtos ou dos bens cujo valor corresponda a produtos que, direta ou indiretamente, foram 

transferidos para terceiros por um suspeito ou arguido, ou que foram adquiridos por terceiros a um suspeito 

ou arguido, pelo menos nos casos em que o terceiro sabia ou devia saber que a transferência ou a aquisição 

teve por objetivo evitar a perda, com base em circunstâncias e factos concretos, nomeadamente o facto de a 

transferência ou aquisição ter sido feita a título gracioso ou em troca de um montante substancialmente 

inferior ao do valor de mercado. 2. O n.º 1 deve ser interpretado de forma a não prejudicar os direitos de 

terceiros de boa-fé.” UNIÃO EUROPEIA. Diretiva 2014/42/EU do parlamento europeu e do conselho de 

3 de abril de 2014. Sobre o congelamento e a perda dos instrumentos e produtos do crime na União 

Europeia. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0042&from=EN. Acesso em: 02 ago. 2022. 
114 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 4. ed. 

São Paulo: Atlas, 2003, p. 296. 
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O dispositivo refere de forma bastante clara que a perda nele prevista se estabelece em 

face do produto ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito “auferido pelo agente com 

a prática criminosa”, no que parece refletir uma bem definida (embora talvez questionável) 

opção político-criminal pela delimitação de sua pertinência subjetiva passiva à pessoa do 

condenado, ou seja, ao “agente” responsabilizado no âmbito da sentença condenatória 

proferida. 

Veja-se: a alínea “b” do inciso II do art. 91 do CP não aponta como efeito da condenação 

a perda do produto ou proveito do crime auferido pelo agente ou por terceiros – como o faz, 

por exemplo, o CP português em seu artigo 110, 1, “b”, ao prever a decretação da perda da 

vantagem econômica obtida “para o agente ou para outrem115”; tampouco estabelece que a 

perda nele prevista atinja bens ou valores auferidos pelo agente, “ainda que transferidos a 

terceiros” – como o fazem, por exemplo, o CP espanhol em seu artigo 127, quater, ao 

possibilitar o “decomiso de los bienes, efectos y ganancias” que tenham sido “transferidos a 

terceras personas116”, bem como o congênere art. 91-A do próprio CP brasileiro, ao prever a 

possibilidade de que a perda alargada incida sobre bens “transferidos a terceiros a título gratuito 

ou mediante contraprestação irrisória, a partir do início da atividade criminal”.117 

É importante, no mais, ter presente que a opção do art. 91, II, “b”, do CP pela delimitação 

da perda nele regulada à pessoa do condenado não significa indiferença do Estado brasileiro à 

 
115 “1 - São declarados perdidos a favor do Estado:(...) b) As vantagens de facto ilícito típico, considerando-se 

como tal todas as coisas, direitos ou vantagens que constituam vantagem económica, direta ou indiretamente 

resultante desse facto, para o agente ou para outrem.”. PORTUGAL. Decreto-Lei nº 48/95. Diário da 

República n.º 63/1995, Série I-A de 1995-03-15. Disponível em: https://dre.pt/dre/legislacao-

consolidada/decreto-lei/1995-34437675. Acesso em: 02 ago. 2022. 
116 “Artículo 127 quater. 1. Los jueces y tribunales podrán acordar también el decomiso de los bienes, efectos y 

ganancias a que se refieren los artículos anteriores que hayan sido transferidos a terceras personas, o de un 

valor equivalente a los mismos, en los siguientes casos: a) En el caso de los efectos y ganancias, cuando los 

hubieran adquirido con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita o cuando una persona diligente 

habría tenido motivos para sospechar, en las circunstancias del caso, de su origen ilícito. b) En el caso de 

otros bienes, cuando los hubieran adquirido con conocimiento de que de este modo se dificultaba su 

decomiso o cuando una persona diligente habría tenido motivos para sospechar, en las circunstancias del 

caso, que de ese modo se dificultaba su decomiso. 2. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el tercero 

ha conocido o ha tenido motivos para sospechar que se trataba de bienes procedentes de una actividad ilícita 

o que eran transferidos para evitar su decomiso, cuando los bienes o efectos le hubieran sido transferidos a 

título gratuito o por un precio inferior al real de mercado.” ESPANHA. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre. Del Código Penal. Disponível em: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444. 

Acesso em: 02 ago. 2022. 
117 “Art. 91-A. Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 (seis) 

anos de reclusão, poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes 

à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento 

lícito. § 1º Para efeito da perda prevista no caput deste artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos 

os bens:(...) II - transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, a partir do 

início da atividade criminal.” BRASIL. Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 02 ago. 

2022. 
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situação em que terceiros se beneficiem economicamente do produto ou do proveito de crimes 

pelos quais não foram condenados. Sobre isso, esclarece Pedro Caeiro que, “para evitar que o 

crime compense, o Estado dispõe de vários instrumentos, que não são mutuamente exclusivos, 

embora possam apresentar margens de sobreposição”.118 No panorama normativo brasileiro, a 

reação estatal em face daqueles que se beneficiam economicamente do produto ou do proveito 

do crime praticado por outrem é legitimamente tutelada por meio de figuras típicas como as da 

receptação (art. 180 do CP119), do favorecimento real (art. 325 do CP120) e, sobretudo, da própria 

lavagem de capitais (art. 1º da Lei nº 9.613/98121).  

Dessa forma, considerada a relevância do mecanismo de sequestro no cenário político-

criminal atual, seria inclusive recomendável a implementação de alteração legislativa em ordem 

a capacitar o art. 91, II, “b” do CP a promover a efetiva afetação de terceiros, o que, como visto, 

passaria inevitavelmente pela alteração de sua atual estrutura semântica. 

 

4.2.3 A terceira etapa 

 

A terceira etapa consiste em afrentar aquilo que se apresenta como uma aparente 

incongruência entre os sistemas penal e processual-penal.  

Como destacado acima, o art. 91, II, “b”, do CP é expresso ao apontar como efeito 

extrapenal da condenação a perda do produto ou do proveito obtido “pelo agente” com a prática 

do crime, nada referindo acerca da afetação de terceiros.  

Ocorre que, no propósito de assegurar a utilidade desse efeito extrapenal da condenação, 

o CPP, em seu art. 125, prevê o manejo da medida cautelar de sequestro, viabilizando sua 

 
118 CAIEIRO, Pedro. Sentido e função do instituto da perda de vantagens relacionadas com o crime no confronto 

com outros meios de prevenção da criminalidade reditícia (em especial, os procedimentos de confisco in rem 

e a criminalização do enriquecimento “ilícito”). In: LEITE, Alaor; TEIXEIRA, Adriano. Crime e política. 

Corrupção, financiamento irregular de partidos políticos, caixa dois eleitoral e enriquecimento ilícito. Rio de 

Janeiro: FGV Editora, 2017, p. 371. 
119 “Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe 

ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: Pena - reclusão, de 

um a quatro anos, e multa.” BRASIL. Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 02 ago. 

2022. 
120 “Art. 349 - Prestar a criminoso, fora dos casos de co-autoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar 

seguro o proveito do crime: Pena - detenção, de um a seis meses, e multa.” BRASIL. Decreto-lei nº 2.848, 

de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
121 “Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de 

bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Pena: reclusão, de 3 (três) a 

10 (dez) anos, e multa.” BRASIL. Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998. Dispõe sobre os crimes de 

"lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os 

ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras 

providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9613.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
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aplicação sobre “bens imóveis, adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda 

que já tenham sido transferidos a terceiro”. Situação similar se verifica no tocante ao sequestro 

previsto no Decreto-Lei nº 3.240/41122 e no tocante às medidas assecuratórias previstas na Lei 

nº 9.613/98123. 

A questão que se coloca à vista dessas disposições de caráter processual é a seguinte: ao 

preverem a possibilidade de que as medidas cautelares patrimoniais neles veiculadas atinjam 

direitos de terceiros, os arts. 125 do CPP, 4º do Decreto-lei nº 3.240/41 e 4º da Lei nº 9.613/98 

trariam alguma repercussão sobre a definição da pertinência subjetiva do efeito extrapenal da 

condenação previsto no art. 91, II, “b”, do CP?  

A resposta, novamente, parece ser negativa.  

E parece ser negativa porque, conforme destacado no capítulo 3, as medidas cautelares 

(do que são exemplos os dispositivos processuais acima indicados) constituem providências 

instrumentais e acessórias por definição, equivalendo isso a afirmar que sua aplicação deve 

estar necessariamente delimitada pelo resultado útil do processo que lhes dá sustentação.  

Dito de outra forma: é aquilo que o direito penal material prevê como resultado útil da 

condenação que deve balizar o alcance (objetivo e subjetivo) das medidas cautelares, e não o 

alcance das medidas cautelares que deve balizar aquilo que se prevê como possível resultado 

da condenação. 

Por conseguinte, analisados sob a perspectiva da reserva de lei, o art. 125 do CPP, o art. 

4º do Decreto-lei nº 3.240/41 e o art. 4º da Lei nº 9.613/98, no tocante a terceiros, parecem ter 

sua aplicação circunscrita à “perda alargada” prevista no art. 91-A do CP, porquanto referido 

efeito da condenação, diferente do que ocorre com a “perda clássica” prevista no art. 91, II, “b”, 

do CP pode, sim, legitimamente atingi-los.  

 

 

 
122 “Art. 4º O sequestro pode recair sobre todos os bens do indiciado, e compreender os bens em poder de 

terceiros desde que estes os tenham adquirido dolosamente, ou com culpa grave.” BRASIL. Decreto-Lei nº 

3.240, de 8 de maio de 1941. Sujeita a sequestro os bens de pessoas indiciadas por crimes de que resulta 

prejuizo para a fazenda pública, e outros. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/1937-1946/Del3240.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
123 “Art. 4º O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de 

polícia, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas, havendo indícios suficientes de infração 

penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou 

existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos 

nesta Lei ou das infrações penais antecedentes.” BRASIL. Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998. Dispõe 

sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema 

financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - 

COAF, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9613.htm. 

Acesso em: 02 ago. 2022. 
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4.3 OS CASOS EM QUE, DE FORMA EXCEPCIONAL, PODE-SE COGITAR DE 

AUTORIZAÇÃO NORMATIVA A QUE PESSOAS JURÍDICAS SEJAM 

LEGITIMAMENTE AFETADAS PELOS EFEITOS EXTRAPENAIS DA CONDENAÇÃO 

PREVISTOS NO ART. 91, I E II, “B” DO CP  

 

É possível vislumbrar duas situações em que pessoas jurídicas, na condição de terceiros, 

estejam excepcionalmente sujeitas a uma afetação em sua esfera de direitos em decorrência da 

aplicação, a pessoas físicas, dos efeitos extrapenais da condenação previstos no art. 91, I e II, 

“b”, do CP. 

A primeira situação envolve uma afetação indireta. Afetação dessa natureza poderá 

ocorrer nos casos em que a pessoa física sujeita à persecução penal detenha a titularidade de 

fração do capital social da pessoa jurídica, caso em que suas ações ou quotas poderão ser objeto 

de medidas constritivas (art. 861 do CPC124) destinadas a satisfazer tanto a obrigação de reparar 

o dano causado pelo crime (art. 91, I, do CP) ou mesmo a perda subsidiária de bens (art. 91, § 

2º, do CP), destinada essa que é a atingir o patrimônio lícito titulado pelo condenado. Nessa 

hipótese, a afetação é indireta porque a pessoa jurídica mantém hígida sua autonomia 

patrimonial, mas acaba patrimonialmente impactada pela contingência de sua relação 

institucional com a pessoa física sujeita à persecução penal. 

A segunda situação envolve uma afetação direta. Afetação dessa natureza, em princípio, 

é possível de ser vislumbrada na hipótese em que a pessoa física sujeita à persecução penal, na 

condição de administrador ou sócio de pessoa jurídica, abusa de sua personalidade no contexto 

 
124  “Art. 861. Penhoradas as quotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz assinará 

prazo razoável, não superior a 3 (três) meses, para que a sociedade: I - apresente balanço especial, na forma 

da lei; II - ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou 

contratual; III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das quotas ou 

das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro. § 1º Para evitar a liquidação das quotas ou das 

ações, a sociedade poderá adquiri-las sem redução do capital social e com utilização de reservas, para 

manutenção em tesouraria. § 2º O disposto no caput e no § 1º não se aplica à sociedade anônima de capital 

aberto, cujas ações serão adjudicadas ao exequente ou alienadas em bolsa de valores, conforme o caso. § 3º 

Para os fins da liquidação de que trata o inciso III do caput, o juiz poderá, a requerimento do exequente ou da 

sociedade, nomear administrador, que deverá submeter à aprovação judicial a forma de liquidação. § 4º O 

prazo previsto no caput poderá ser ampliado pelo juiz, se o pagamento das quotas ou das ações liquidadas: I - 

superar o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital social, ou por 

doação; ou II - colocar em risco a estabilidade financeira da sociedade simples ou empresária. § 5º Caso não 

haja interesse dos demais sócios no exercício de direito de preferência, não ocorra a aquisição das quotas ou 

das ações pela sociedade e a liquidação do inciso III do caput seja excessivamente onerosa para a sociedade, 

o juiz poderá determinar o leilão judicial das quotas ou das ações.” BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março 

de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
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da prática do delito que lhe é atribuído. Em situações como essa, considerada a natureza 

extrapenal dos efeitos da condenação aqui em discussão, parece juridicamente viável cogitar-

se da aplicação do instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica, isso de modo 

a viabilizar que a pessoa jurídica tenha excepcionada sua autonomia patrimonial em ordem a 

arcar, ela própria, por meio de seus bens e direitos, com as repercussões dos efeitos extrapenais 

da condenação inicialmente destinados a seus sócios ou administradores formalmente 

investigados ou acusados. 

Os quatro subcapítulos que se seguem têm por finalidade descer alguns degraus em 

direção à investigação sobre a viabilidade de aplicação, à esfera penal, do instituto da 

desconsideração inversa da personalidade jurídica. Decerto, uma análise aprofundada sobre a 

questão acabaria por extrapolar as fronteiras temáticas do trabalho, e é por isso que a abordagem 

a seguir desenvolvida dar-se-á em tom meramente aproximativo, no propósito único de 

contribuir para a resolução dos casos hipotéticos que inspiram o trabalho descritos na 

introdução. 

 

4.3.1 A desconsideração (inversa) da personalidade jurídica na esfera penal: uma 

aproximação  

 

4.3.1.1 Origem, finalidade e domínios de aplicação 

 

A desconsideração da personalidade jurídica (“Disregard Doctrine”, “Disregard of 

Legal Entity” ou ainda “Piercing the Corporate Veil”) é instituto gestado no sistema jurídico da 

commom law a partir de precedentes norte-americanos (Bank of United States v. Deveaux, 1809) 

e ingleses (Solomon v. Solomon & Co, 1897) do século XIX125. 

Seu propósito, em síntese, consiste em “coibir fraudes através do uso da autonomia 

patrimonial da pessoa jurídica126”, isso de modo a proporcionar que, uma vez atendidos 

determinados pressupostos (variáveis conforme a natureza da relação jurídica em discussão), 

obrigações inicialmente imputadas ao sócio ou ao administrador sejam satisfeitas por meio do 

patrimônio da pessoa jurídica, ou, na via oposta, que obrigações inicialmente imputadas à 

pessoa jurídica sejam satisfeitas junto ao patrimônio particular de seus sócios ou 

administradores que concorreram para sua utilização abusiva (desconsideração inversa). 

 
125 KOURY, Suzy Elizabeth Cavalcante. A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) e 

os grupos de empresas. 4. ed. São Paulo: LTr, 2018, pp. 65-66. 
126 ULHOA, Fábio. Curso de direito comercial: direito de empresa. v. 2. 22. ed. São Paulo: Thomsons Reuters 

Brasil, 2019. E-book. 
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No Brasil, o instituto passou a ganhar espaço sobretudo a partir de conferência 

ministrada por Rubens Requião no ano de 1969127, e teve desenvolvida sua aplicação na esfera 

jurisprudencial antes mesmo de qualquer disposição legal a seu respeito.128 

Sob a perspectiva normativa, o direito brasileiro conhece a desconsideração da 

personalidade jurídica nas esferas do direito do consumidor (art. 28 do CDC129), do direito da 

concorrência (art. 34 da Lei nº 12.529/11130), do direito ambiental (art. 4º da Lei nº 9.605/98131), 

do direito civil (art. 50 do CC132), do direito administrativo (art. 14 da Lei 12.846/13133) e do 

 
127 REQUIÃO, Rubens. Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica. Revista dos Tribunais, São 

Paulo, 410:12-42, dez. 1969. 
128 BARATA, Rodrigo Rentzsch Sarmento. Alcance subjetivo da desconsideração da personalidade jurídica. 

Imputação de sócios, controladores e administradores. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 68. 
129 “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do 

consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos 

estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de 

insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). 

§ 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente 

responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente 

responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por 

culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de 

alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” BRASIL. Lei nº 8.078, 

de 11 de setembro de 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm. 

Acesso em: 02 ago. 2022. 
130 “Art. 34. A personalidade jurídica do responsável por infração da ordem econômica poderá ser 

desconsiderada quando houver da parte deste abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato 

ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. Parágrafo único. A desconsideração também será 

efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica 

provocados por má administração.” BRASIL. Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011. Estrutura o 

Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência; dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a 

ordem econômica; altera a Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro 

de 1941 - Código de Processo Penal, e a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985; revoga dispositivos da Lei nº 

8.884, de 11 de junho de 1994, e a Lei nº 9.781, de 19 de janeiro de 1999; e dá outras providências. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12529.htm. Acesso em: 02 

ago. 2022. 
131 “Art. 4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao 

ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.” BRASIL. Lei nº 9.605, de 12 de 

fevereiro de 1988. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades 

lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
132 “Art. 50.  Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela 

confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber 

intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações 

sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta 

ou indiretamente pelo abuso.” BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 02 

ago. 2022. 
133 “Art. 14. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para 

facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão 

patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica aos seus 

administradores e sócios com poderes de administração, observados o contraditório e a ampla defesa.” 

BRASIL. Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de 

pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras 

providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm. 

Acesso em: 02 ago. 2022. 
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direito processual-civil (art. 133 e seguintes do CPC134). Não a conhece sob perspectiva 

estritamente penal e processual-penal, circunstância que, todavia, parecer não ter impedido 

manifestações jurisprudenciais pontuais sobre o tema. 

A esse respeito, em recente decisão, o STJ parece ter trilhado passos iniciais em direção 

ao acoplamento do instituto aos domínios da persecução penal, em especial no tocante a suas 

repercussões na aplicação de medidas cautelares de caráter patrimonial em face de pessoas 

jurídicas. Ao apreciar o Recurso em Mandado de Segurança nº 61.064/RJ, a Sexta Turma da 

Corte Superior determinou a revogação de medida cautelar incidente sobre o patrimônio de 

sociedade empresária que tinha como um de seus sócios pessoa investigada por crimes de 

organização criminosa e corrupção passiva, tendo o Ministro Olindo Menezes, redator do 

acórdão, assim fundamentado parte do afastamento da constrição:  

 

[...] Ademais, tendo a empresa personalidade jurídica e patrimônio próprios, 

independentemente dos seus sócios, não parece defensável, e sem que tenha 

havido a desconsideração inversa da personalidade jurídica (afastamento da 

autonomia patrimonial da pessoa jurídica para responsabilizar a sociedade 

por obrigação do sócio), que tenha a sua sobrevivência posta em risco e mesmo 

comprometida — deixando de pagar empregados, tributos, fornecedores etc.—, 

em razão de crimes dados como perpetrados pelo seu sócio, e por conduta alheia 

ao seu objeto social, em franca violação do exercício da atividade econômica, 

fundada na livre iniciativa (art. 170 - CF) e, no limite, do direito de propriedade, 

que tem a proteção constitucional (art. 5º, caput e inciso XXII) (RMS 61.084/RJ, 

Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 

TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 03/11/2021).135 

 

 O trabalho avançará sobre o tema da desconsideração inversa da personalidade jurídica 

à base dos seguintes parâmetros metodológicos: nos três subcapítulos seguintes, serão 

 
134 “Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do 

Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1º O pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2º Aplica-se o disposto neste Capítulo à 

hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração é 

cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada 

em título executivo extrajudicial. § 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao 

distribuidor para as anotações devidas. § 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da 

personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa 

jurídica. § 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º. § 4º O 

requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da 

personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para 

manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se 

necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida 

pelo relator, cabe agravo interno. Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração 

de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente.” BRASIL. Lei nº 13.105, de 

16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
135 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. RMS 61.084/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma. 

Julgado em: 14/09/2021, DJe: 03/11/2021. 
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formuladas e respondidas aquelas que se apresentam como as três indagações fundamentais 

sobre o tema, a saber:  

Por que aplicar a desconsideração inversa da personalidade jurídica à esfera penal 

(“4.3.1.1.1”)?  

Qual o fundamento jurídico para aplicar a desconsideração inversa da personalidade 

jurídica à esfera penal (“4.3.1.1.2”)?  

Qual espécie de desconsideração inversa da personalidade jurídica aplicar à esfera penal 

(“4.3.1.1.3”)?  

Por fim, no quarto capítulo subsequente, serão apresentados limites preliminares à 

aplicação do instituto na esfera penal (“4.3.1.1.4”). 

 

4.3.1.2 Por que aplicar a desconsideração inversa da personalidade jurídica à esfera penal? 

 

São pelo menos dois os motivos. O primeiro envolve uma questão de coerência 

normativa.  

Conforme destacado no capítulo 2, o trabalho tem como um de seus pilares o efetivo 

reconhecimento da autonomia das pessoas jurídicas no ambiente da persecução penal, isso de 

modo a proporcionar que, em respeito a essa autonomia, pessoas jurídicas, como regra, sejam 

incorporadas a investigações e processos penais exclusivamente nos casos em que sua própria 

responsabilidade penal se revele juridicamente exequível (atualmente, portanto, apenas nos 

termos da Lei nº 9.605/98). Essa pretensão é normativamente abastecida pelo art. 49-A do CC, 

em especial naquilo em que o dispositivo reconhece (i) que “[a] pessoa jurídica não se confunde 

com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores”,136 e (ii) que sua autonomia 

patrimonial constitui “um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos”.137 

Ocorre que o mesmo Código que estabelece essas importantes diretrizes a respeito da 

autonomia das pessoas jurídicas termina por admitir, em dispositivo subsequente, sua 

relativização por meio da figura da desconsideração da personalidade jurídica.138 Nesse cenário, 

parece não haver justificativa plausível que legitime verter pelo canal da acessoriedade penal 

 
136 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
137 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
138 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
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exclusivamente o conteúdo do art. 49-A do CC, ignorando potenciais implicações sobre esse 

transplante decorrentes de seu congênere art. 50.139 

O segundo envolve uma questão de ordem pragmática que se encontra particularmente 

alinhada às diretrizes do programa de Mestrado Profissional em que concebida esta Dissertação.  

Conforme também destacado no capítulo 2, o cotidiano do direito penal econômico 

brasileiro demonstra que, na prática, a autonomia das pessoas jurídicas vem sendo ampla e 

descriteriosamente desconsiderada no ambiente da persecução penal. 

A exemplo do que verificado no “Caso da Concessionária de Pedágio” (“2.2.1”) e no 

“Caso da Clínica Médica” (“2.2.2”), decisões dos mais variados graus de jurisdição vêm 

utilizando medidas cautelares como forma de impor severas restrições sobre o patrimônio e 

sobre a atividade econômica desenvolvida por pessoas jurídicas no âmbito de investigações e 

processos penais instaurados contra pessoas físicas.  

Nesse contexto, é fundamental explicitar que a aplicação da teoria da desconsideração 

inversa da personalidade jurídica à esfera penal não é aqui trabalhada como forma de conferir 

nova roupagem a algo estranho ou mesmo inovador à atuação dos órgãos de persecução penal, 

mas sim como uma tentativa de, a partir de critérios normativamente fundados – ainda que 

importados de outros domínios do Direito, e, portanto, em condições não ideais –, proporcionar 

um regramento mínimo – em bases materiais e processuais – a orientar o estado de coisas 

atualmente vigente no contexto do direito penal econômico brasileiro em matéria de aplicação 

de medidas cautelares a pessoas jurídicas. 

 

4.3.1.3 Qual o fundamento jurídico para aplicar a desconsideração inversa da personalidade 

jurídica à esfera penal? 

 

São também dois, pelo menos, os fundamentos. O primeiro consiste no art. 5º, LIV e 

LV, da CF/88. Enquanto o inciso LIV garante que “ninguém” será privado de seus bens e de 

sua liberdade sem o devido processo legal, o inciso LV assegura tanto aos “acusados em geral” 

como aos “litigantes” o contraditório e a ampla defesa com os “meios e recursos a ela inerentes”. 

A abordagem, nesse sentido, é a de que às pessoas jurídicas, na condição de “litigantes” no 

âmbito de investigações ou processos penais instaurados contra pessoas físicas (já que 

“acusadas”, nesse contexto, elas não são), seja-lhes garantido, como meio inerente à ampla 

defesa e ao contraditório, o direito de resistirem à afetação provocada por medidas cautelares 

 
139 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
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através do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, condicionando a 

implementação dessas gravosas intervenções jurisdicionais à verificação de determinados 

pressupostos (materiais e processuais) que justifiquem a intromissão do Estado em seus direitos 

fundamentais. 

O segundo consiste no art. 3º do CPP140. Com a entrada em vigor do CPC de 2015, o 

direito processual-civil passou a contemplar a desconsideração da personalidade jurídica como 

modalidade típica de intervenção de terceiros, regulando o procedimento a tanto aplicável em 

seus arts. 133 a 137. Nesses termos, diante da natureza essencialmente processual do problema, 

e considerando que a desconsideração inversa da personalidade jurídica (i) viria a concretizar, 

no plano infraconstitucional, mandamentos constitucionais explícitos (art. 5º, LIV e LV da 

CF/88), e (ii) não acarretaria contrariedade a qualquer disposição expressa do CPP sobre a 

matéria, parece juridicamente viável propor o acionamento da cláusula de abertura prevista no 

art. 3º do CPP em ordem a que sejam incorporados, analogicamente, os arts. 133-137 do CPC 

ao ambiente da persecução penal. 

 

4.3.1.4 Qual “espécie” de desconsideração inversa da personalidade jurídica aplicar à 

esfera penal? 

 

O transplante do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no 

CPC resolve apenas – e, repita-se, em condições não ideais – a parte procedimental do 

problema, permanecendo a descoberto a definição sobre os pressupostos materiais de sua 

aplicação141. Diante da inexistência de regramento penal específico sobre a questão, a regência 

conferida ao instituto no seio do CC parece ser aquela que melhor se adequada à aplicação 

analógica ao ambiente da persecução penal.  

E isso por, pelo menos, duas razões. A primeira, por constituir o art. 50 do CC o 

fundamento geral do ordenamento jurídico brasileiro acerca dos pressupostos e das 

consequências da superação da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, o que recomenda 

que a regência nele estabelecida seja observada nas hipóteses em que não haja regramento 

 
140 “Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o 

suplemento dos princípios gerais de direito.” BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. 

Código de Processo Penal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/del3689compilado.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
141 Afinal, nos termos do art. 133, § 1º, do CPC, “[o] pedido de desconsideração da personalidade jurídica 

observará os pressupostos previstos em lei. BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de 

Processo Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. 

Acesso em: 02 ago. 2022. 
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específico disciplinando a matéria142. Há, inclusive, posicionamento doutrinário no sentido de 

que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica teria, no Brasil, uma regulamentação 

única no art. 50 do Código Civil, dispositivo que consagra os pressupostos clássicos do 

instituto143. 

A segunda, porque, dentre todas as modalidades de desconsideração da personalidade 

jurídica previstas no ordenamento jurídico brasileiro, a única que contempla de forma expressa 

a “desconsideração inversa” – isto é, aquela em que a pessoa jurídica é patrimonialmente 

afetada por obrigações inicialmente tituladas por seus sócios ou administradores – é, também, 

aquela a prevista no CC (art. 50, § 3º)144. 

 

4.3.1.5 Limites preliminares para a aplicação da desconsideração inversa da personalidade 

jurídica na esfera penal 

 

As respostas fornecidas aos questionamentos formulados nos dois subcapítulos acima 

(“4.3.1.2” e “4.3.1.3”) conduzem à compreensão no sentido de que a desconsideração inversa 

da personalidade jurídica na esfera penal – em ordem a proporcionar que pessoas jurídicas 

sejam patrimonialmente afetadas pelos efeitos extrapenais da condenação previstos no art. 91, 

I e II, “b”, do CP – fica condicionada a dois pressupostos fundamentais. 

O primeiro, de ordem processual, consiste em garantir-se o contraditório, a ampla defesa 

e o devido processo legal às pessoas jurídicas cuja afetação patrimonial se pretende, isso por 

meio da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, aplicando-se 

analogicamente, à esfera penal, o procedimento previsto nos arts. 133 a 137 do CPC. 

O segundo, de ordem material, consiste na verificação, no âmbito do incidente 

processual acima referido, dos pressupostos materiais descritos no art. 50 do CC como 

legitimadores da medida, a saber, o “abuso da personalidade jurídica” faticamente caracterizado 

 
142 RODRIGUES JR., Otavio Luiz; LEONARDO, Rodrigo Xavier. A autonomia da pessoa jurídica: alteração do 

art. 49-A do Código Civil: art. 7º. In: MARQUES NETO, Floriano Peixoto; RODRIGUES JR., Otavio Luiz; 

LEONARDO, Rodrigo Xavier (coord.). Comentários à Lei da Liberdade Econômica. Lei 13.874/2019. 

São Paulo: Thomsons Reuters Brasil Conteúdo e Tecnologia Ltda., 2020. E-book. 
143 BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito societário. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 39. 
144 “Art. 50.  (...). § 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das 

obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.” BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 

2002. Institui o Código Civil. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
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(i) “pelo desvio de finalidade” – como tal definido pelo § 1º do art. 50 do CC145 – ou  (ii) “pela 

confusão patrimonial” – como tal definida pelos incisos I, II e III do § 2º do art. 50 do CC146. 

A reflexão sobre a (im)pertinência, total ou parcial, das hipóteses de desvio de finalidade 

e de confusão patrimonial descritas no art. 50 do CC ao universo do direito penal econômico é 

questão que escapa aos limites temáticos do trabalho. Parece ser suficiente, aqui, pontuar duas 

outras importantes limitações de natureza objetiva – e ainda preliminares – à aplicação do 

instituto ao ambiente da persecução penal. 

A primeira limitação consiste na observância da exigência contida na parte final do 

caput do art. 50 do CC, naquilo em que o dispositivo restringe a aplicação da desconsideração 

da personalidade jurídica “aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa 

jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”.  Aplicado à desconsideração inversa, 

o pressuposto em questão tem como consequência exigir que a pessoa jurídica somente se veja 

afetada pelos efeitos extrapenais da condenação previstos no art. 91, I e II, “b”, do CP caso 

tenha sido efetivamente beneficiada pela prática delituosa, implementando-se sua afetação, 

consequentemente, no exato limite do benefício por ela obtido. 

A segunda limitação decorre da natureza excepcional do instituto da desconsideração 

da personalidade jurídica, característica que conduz à compreensão de que não se deve utilizar 

essa via quando o ordenamento jurídico estabelece outros mecanismos específicos de extensão 

da responsabilidade da pessoa (física ou jurídica) no tocante aos efeitos que se pretende obter147. 

Essa limitação decorrente da natureza excepcional da desconsideração da personalidade 

jurídica pode ser aqui compreendida como um critério de subsidiariedade, e assume especial 

relevância para o trabalho porque legitima a afirmação no sentido de que, nos casos em que o 

fato delituoso objeto da persecução penal venha também a tipificar modalidade de ato lesivo à 

administração pública previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013, ou mesmo ato de improbidade 

 
145 “Art. 50. (...). § 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica 

com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.” BRASIL. Lei nº 

10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
146 “Art. 50. (...). § 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, 

caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou 

vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor 

proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.” 

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
147 RODRIGUES JR., Otavio Luiz; LEONARDO, Rodrigo Xavier. A autonomia da pessoa jurídica: alteração do 

art. 49-A do Código Civil: art. 7º. In: MARQUES NETO, Floriano Peixoto; RODRIGUES JR., Otavio Luiz; 

LEONARDO, Rodrigo Xavier (coord.). Comentários à Lei da Liberdade Econômica. Lei 13.874/2019. 

São Paulo: Thomsons Reuters Brasil Conteúdo e Tecnologia Ltda., 2020. E-book. No mesmo sentido: 

ULHOA, Fábio. Curso de direito comercial: direito de empresa. v. 2. 22. ed. São Paulo: Thomsons Reuters 

Brasil, 2019. 



59 

 

administrativa previsto nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, a afetação patrimonial da pessoa 

jurídica beneficiada pelo ato ilícito no tocante à obrigação de reparar os danos e à perda do 

produto ou proveito obtidos com a infração poderá ser legitimamente perseguida na esfera 

extrapenal com a preservação de sua autonomia (sob a perspectiva da Lei nº 12.846/13, por 

meio dos arts. 19, I148 e 21, parágrafo único149; sob a perspectiva da Lei nº 8.429/92, por meio 

do art. 18, caput150), circunstância que inviabiliza sua afetação na esfera penal por meio da 

desconsideração inversa da personalidade jurídica. 

 

4.4  SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA DE PESSOAS 

JURÍDICAS: EFEITO DA CONDENAÇÃO? 

 

Diferente do que ocorre com a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime (art. 

91, I, do CP) e com a perda do produto ou proveito com ele obtido (art. 91, II, “b”, do CP), a 

suspensão do exercício de atividade econômica de pessoa jurídica não constitui efeito 

extrapenal da condenação.  

É dizer: o direito positivo brasileiro – diferente, por exemplo, da regência estabelecida 

no CP espanhol151 – não contempla dispositivo legal que autorize, à vista da condenação 

 
148 “Art. 19. Em razão da prática de atos previstos no art. 5º desta Lei, a União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios, por meio das respectivas Advocacias Públicas ou órgãos de representação judicial, ou 

equivalentes, e o Ministério Público, poderão ajuizar ação com vistas à aplicação das seguintes sanções às 

pessoas jurídicas infratoras: I - perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou 

proveito direta ou indiretamente obtidos da infração, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé;”. 

BRASIL. Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de 

pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras 

providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm. 

Acesso em: 02 ago. 2022. 
149 “Art. 21. Nas ações de responsabilização judicial, será adotado o rito previsto na Lei nº 7.347, de 24 de julho 

de 1985. Parágrafo único. A condenação torna certa a obrigação de reparar, integralmente, o dano causado 

pelo ilícito, cujo valor será apurado em posterior liquidação, se não constar expressamente da sentença.” 

BRASIL. Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de 

pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras 

providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm. 

Acesso em: 02 ago. 2022. 
150 “Art. 18. A sentença que julgar procedente a ação fundada nos arts. 9º e 10 desta Lei condenará ao 

ressarcimento dos danos e à perda ou à reversão dos bens e valores ilicitamente adquiridos, conforme o caso, 

em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito.” BRASIL. Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 

1940. Código Penal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
151 “Artículo 129. 1. En caso de delitos cometidos en el seno, con la colaboración, a través o por medio de 

empresas, organizaciones, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que, por 

carecer de personalidad jurídica, no estén comprendidas en el artículo 31 bis, el juez o tribunal podrá imponer 

motivadamente a dichas empresas, organizaciones, grupos, entidades o agrupaciones una o varias 

consecuencias accesorias a la pena que corresponda al autor del delito, con el contenido previsto en las letras 

c) a g) del apartado 7 del artículo 33. Podrá también acordar la prohibición definitiva de llevar a cabo 

cualquier actividad, aunque sea lícita. 
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imposta a determinada pessoa física, a correlata suspensão – total ou parcial – de atividades 

econômicas desenvolvidas por uma pessoa jurídica eventualmente envolvida ou beneficiada 

pelo fato delituoso.  

A esse respeito, tanto no CP (art. 92, I152) como em leis especiais pertinentes ao domínio 

de aplicação do direito penal econômico (art. 7º, II, da Lei nº 9.613/98153; art. 2º, § 6º, da Lei 

nº 2.850/13154; art. 6º da Lei nº 1.521/51155), as previsões se limitam à suspensão ou à interdição 

de atividades desenvolvidas pela própria pessoa condenada.156  

Dessa forma, caso aplicadas no âmbito de investigações e processos penais instaurados 

contra pessoas físicas, medidas cautelares que tenham por finalidade a suspensão – total ou 

parcial – de atividade econômica desenvolvida por pessoa jurídica estarão, em verdade, 

 
2. Las consecuencias accesorias a las que se refiere en el apartado anterior sólo podrán aplicarse a las empresas, 

organizaciones, grupos o entidades o agrupaciones en él mencionados cuando este Código lo prevea 

expresamente, o cuando se trate de alguno de los delitos por los que el mismo permite exigir responsabilidad 

penal a las personas jurídicas. 3. La clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de las 

actividades sociales y la intervención judicial podrán ser acordadas también por el Juez Instructor como 

medida cautelar durante la instrucción de la causa a los efectos establecidos en este artículo y con los límites 

señalados en el artículo 33.7.” ESPANHA. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Del Código Penal. 

Disponível em: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444. Acesso em: 02 ago. 2022. 
152 “Art. 92 - São também efeitos da condenação: I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:”. 

BRASIL. Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
153 “Art. 7º São efeitos da condenação, além dos previstos no Código Penal: (...) II - a interdição do exercício de 

cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de 

gerência das pessoas jurídicas referidas no art. 9º, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade 

aplicada.” BRASIL. Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998. Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou 

ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos 

nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9613.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
154 “Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização 

criminosa: (...) § 6º A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do 

cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo 

prazo de 8 (oito) anos subsequentes ao cumprimento da pena.” BRASIL. Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 

2013. Define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, 

infrações penais correlatas e o procedimento criminal; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 

1940 (Código Penal); revoga a Lei nº 9.034, de 3 de maio de 1995; e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
155 “Art. 6º. Verificado qualquer crime contra a economia popular ou contra a saúde pública (Capítulo III do 

Título VIII do Código Penal) e atendendo à gravidade do fato, sua repercussão e efeitos, o juiz, na sentença, 

declarará a interdição de direito, determinada no art. 69, IV, do Código Penal, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, 

assim como, mediante representação da autoridade policial, poderá decretar, dentro de 48 (quarenta e oito) 

horas, a suspensão provisória, pelo prazo de 15 (quinze) dias, do exercício da profissão ou atividade do 

infrator.” BRASIL. Lei nº 1.521, de 26 de dezembro de 1951. Altera dispositivos da legislação vigente sobre 

crimes contra a economia popular. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l1521.htm. 

Acesso em: 02 ago. 2022. 
156 Nesse sentido, dispõe também o art. 1.011, § 1º, do CC, que “Não podem ser administradores, além das 

pessoas impedidas por lei especial, os condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 

cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a 

economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra 

as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação.” 

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
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servindo ao acautelamento de uma gravíssima intervenção em direito fundamental (art. 170, 

parágrafo único, CF/88157) que, por falta de lei que a ampare, jamais poderá ser concretizada 

por ocasião da futura e eventual sentença condenatória, em ofensa às características da 

instrumentalidade e da acessoriedade da tutela cautelar. A medida, nesse contexto de aplicação, 

acabaria por representar “um fim em si”, e não “um meio a serviço de um fim” previamente 

delimitado pelos resultados possíveis de obtenção por meio da condenação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
157 “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 

(...) Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, 

independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.” BRASIL. 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
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5 A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES A PESSOAS JURÍDICAS EM 

INVESTIGAÇÕES E PROCESSOS PENAIS INSTAURADOS CONTRA PESSOAS 

FÍSICAS 

 

5.1 MEDIDAS CAUTELARES QUE TENHAM POR FINALIDADE ASSEGURAR A 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR O DANO CAUSADO PELO CRIME (ART. 91, I, DO CP) 

E A PERDA DO PRODUTO OU PROVEITO COM ELE OBTIDO (ART. 91, II, “B”, DO 

CP) 

 

5.1.1 Contexto geral de aplicação 

 

Conforme analisado no capítulo 3, medidas cautelares são provimentos judiciais de 

natureza instrumental e acessória vocacionados a resguardar o resultado útil proveniente de uma 

futura e eventual condenação penal. Em decorrência disso, perguntar sobre a viabilidade 

jurídica da aplicação de determinada medida cautelar em face de determinada pessoa envolve, 

inevitavelmente, indagar sobre a viabilidade jurídica de que a pessoa cuja afetação se pretende 

esteja sujeita, futura e eventualmente, ao resultado da condenação cuja utilidade se busca 

resguardar.  

Por essa razão, no capítulo 4, foi analisada – e, ao final, refutada – a existência de 

autorização normativa que, como regra, viabilize a afetação patrimonial de terceiros, em 

especial terceiros qualificados como pessoas jurídicas relacionadas à pessoa responsabilizada, 

no tocante aos efeitos extrapenais da condenação previstos no art. 91, I e II, “b”, do CP.  

Os argumentos que conduzem a essa compreensão foram desenvolvidos nos 

subcapítulos “4.1” e “4.2”, respectivamente. 

À vista desses resultados, pode-se afirmar que, como regra, resulta inviável, sob pena 

de ofensa às características da instrumentalidade e da acessoriedade da tutela cautelar, sejam 

aplicadas a pessoas jurídicas medidas cautelares de caráter patrimonial tendentes a assegurar a 

obrigação de indenizar o dano causado pelo crime e a perda do produto ou proveito dele 

decorrente. 

 

5.1.2 Contexto particular de aplicação 

 

Foi também analisado no capítulo 4 (subcapítulo “4.3”) que, de forma excepcional, o 

direito positivo brasileiro comporta duas situações em que, mesmo não estando formalmente 

sujeitas aos efeitos da persecução penal, pessoas jurídicas podem ter afetada sua esfera de 
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direitos por medidas cautelares tendentes a assegurar o resultado útil dos efeitos extrapenais da 

condenação previstos no art. 91, I e II, “b”, do CP. 

A primeira ocorre na situação em que a pessoa física investigada ou acusada – ou seja, 

o futuro e eventual “condenado” no âmbito da persecução penal – detenha fração do capital 

social da pessoa jurídica, caso em que suas quotas ou ações poderão ser objeto de medidas 

cautelares como o arresto subsidiário previsto no art. 137 do CPP e a medida de 

indisponibilidade prevista no art. 4º, § 4º, da Lei nº 9.613/98, e isso inclusive mediante aplicação 

analógica (art. 3º do CPP) do mecanismo constritivo previsto no art. 861 do CPC, que regula o 

procedimento aplicável à penhora de quotas e ações de sociedades personificadas.  

Nesse caso, a constrição poderá resguardar tanto a obrigação de reparar o dano causado 

pelo crime como a perda subsidiária de bens prevista no art. 91, § 2º, do CP, uma vez que a 

satisfação de ambas poderá recair sobre o patrimônio lícito titulado pela pessoa física sujeita à 

persecução penal – conceito no qual se inclui a fração do capital social da pessoa jurídica por 

ele eventualmente titulada. 

A segunda ocorre na situação em que a pessoa física investigada ou acusada – 

novamente: o futuro e eventual “condenado” no âmbito da persecução penal – abusa da 

personalidade da pessoa jurídica no contexto da prática do delito objeto da investigação ou do 

processo, promovendo atos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial que justifiquem a 

aplicação, à esfera penal, da teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica.  

A concretização dessa intervenção, no entanto, depende da observância de três 

pressupostos básicos preliminares.  

O primeiro pressuposto consiste na instauração, em bases analógicas (art. 3º do CPP), 

do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos arts. 133-137 do CPC, 

em ordem a garantir-se o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal à pessoa 

jurídica potencialmente afetada pela medida. 

O segundo pressuposto diz respeito à efetiva comprovação, no âmbito do incidente 

acima referido, do abuso de personalidade concretamente caracterizado pelo desvio de 

finalidade ou pela confusão patrimonial, como tal definidos pelo art. 50, §§ 1º e 2º, incisos I, II 

e III, do CC, bem como a comprovação do benefício efetivamente obtido pela pessoa jurídica 

com o abuso de sua personalidade, montante que representará o limite de sua eventual 

exposição patrimonial. 

O terceiro pressuposto envolve um argumento de subsidiariedade decorrente do caráter 

excepcional da desconsideração da personalidade jurídica: o não enquadramento do fato objeto 

da investigação ou do processo penal como ato lesivo à administração pública (nos termos do 
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art. 5º da Lei nº 12.846/13) ou como ato de improbidade administrativa (nos termos dos arts. 

9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92), pois, nessas situações, a responsabilização patrimonial da pessoa 

jurídica sob as rubricas da reparação do dano (art. 91, I, do CP) e da perda do proveito obtido 

com o fato delituoso (art. 91, II, “b”, do CP) poderá ser legitimamente perseguida na esfera 

extrapenal com a preservação de sua autonomia (sob a perspectiva da Lei nº 12.846/13, por 

meio dos arts. 19, I158 e 21, parágrafo único159; sob a perspectiva da Lei nº 8.429/92, por meio 

do art. 18, caput160).  

 

5.2 MEDIDAS CAUTELARES QUE TENHAM POR FINALIDADE A SUSPENSÃO 

DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA DE PESSOA JURÍDICA 

 

No capítulo 4 (subcapítulo 4.3.) foi demonstrado que o direito positivo brasileiro não 

estabelece como efeito extrapenal de uma condenação criminal imposta a determinada pessoa 

física a suspensão – total ou parcial – de atividade econômica desenvolvida por uma pessoa 

jurídica.  Por essa razão, em respeito às características da instrumentalidade e da acessoriedade 

da tutela cautelar, medidas cautelares que tenham essa finalidade não poderão ser aplicadas a 

pessoas jurídicas no contexto de investigações ou processos instaurados contra pessoas 

físicas161. 

 
158 “Art. 19. Em razão da prática de atos previstos no art. 5º desta Lei, a União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios, por meio das respectivas Advocacias Públicas ou órgãos de representação judicial, ou 

equivalentes, e o Ministério Público, poderão ajuizar ação com vistas à aplicação das seguintes sanções às 

pessoas jurídicas infratoras: I - perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou 

proveito direta ou indiretamente obtidos da infração, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé;”. 

BRASIL. Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de 

pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras 

providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm. 

Acesso em: 02 ago. 2022. 
159 “Art. 21. Nas ações de responsabilização judicial, será adotado o rito previsto na Lei nº 7.347, de 24 de julho 

de 1985. Parágrafo único. A condenação torna certa a obrigação de reparar, integralmente, o dano causado 

pelo ilícito, cujo valor será apurado em posterior liquidação, se não constar expressamente da sentença.” 

BRASIL. Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de 

pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras 

providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm. 

Acesso em: 02 ago. 2022. 
160“Art. 18. A sentença que julgar procedente a ação fundada nos arts. 9º e 10 desta Lei condenará ao 

ressarcimento dos danos e à perda ou à reversão dos bens e valores ilicitamente adquiridos, conforme o caso, 

em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito.” BRASIL. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. Dispõe 

sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4º 

do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências.  Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm. Acesso em: 02 ago. 2022 
161 É a conclusão a que chega também Antonio Scarance Fernandes, ao argumento de que a aplicação de referida 

medida cautelar a pessoas jurídicas tem como consequência a afetação de “terceira pessoa não participante da 

relação jurídica processual, a qual não pode assim exercer a defesa de seus direitos”. FERNANDES, Antonio 

Scarance. Medidas cautelares diversas da prisão. In: MALAN, Diogo; BADARÓ et al (orgs.). Processo 
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A análise do marco processual-penal pertinente reforça a afirmação acima. 

Conforme analisado no capítulo 2 (subcapítulo “2.2.2”), o “fundamento” legal utilizado 

para concretizar a intervenção cautelar em discussão consiste no art. 319, VI, do CPP.  

O dispositivo tem a seguinte redação:  

 

Art. 319.  São medidas cautelares diversas da prisão: 

(...) VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza 

econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática 

de infrações penais;162 

 

Lido de forma isolada, o texto normativo parece atrair certo grau de indeterminação 

interpretativa, na medida em que sua carga semântica se esgota com a disposição sobre o 

conteúdo da medida cautelar nele prevista (o “o que” da intervenção estatal), nada referindo 

sobre a delimitação de sua pertinência subjetiva (o “a quem” da intervenção estatal). Mas 

omissão do CPP quanto à pertinência subjetiva da medida cautelar em discussão é apenas 

aparente, e resulta esclarecida pela análise sistemática do regime cautelar nele entabulado.  

O art. 319 do CPP, recorda-se, dispõe sobre uma espécie do gênero “medidas 

cautelares”, isto é, aquelas que ele próprio denomina de “medidas cautelares diversas da 

prisão”.163 O dispositivo se encontra topograficamente alocado no Título IX do CPP, que, por 

sua vez, é tematicamente orientado a disciplinar o regramento “Da prisão, das medidas 

cautelares e da liberdade provisória”,164 tendo como referência normativa inaugural o art. 282, 

assim redigido: 

 

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas 

observando-se a: 

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução 

criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações 

penais; 

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições 

pessoais do indiciado ou acusado.165 (Grifo próprio). 

  

 
penal humanista: escritos em homenagem a Antonio Magalhães Gomes Filho. Belo Horizonte: D’Plácido, 

2019, p. 25. 
162 BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
163 BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
164 BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
165 BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
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O art. 282 do CPP, portanto, é o dispositivo que estabelece os critérios fundamentais 

que norteiam a aplicação de todas as “medidas cautelares previstas neste Título” – dentre elas 

as “medidas cautelares diversas da prisão” previstas no subsequente art. 319.166 O inciso II do 

art. 282, a seu turno, deixa claro que as medidas cautelares devem ser aplicadas com adequação 

às “condições pessoais do indiciado ou acusado”, sendo esses – e somente esses –, portanto, 

seus legítimos destinatários.  

Seria, por isso, inclusive desnecessário que o inciso VI do art. 319 do CPP viesse a 

dispor de forma pormenorizada sobre quem poderia estar sujeito à suspensão do exercício de 

atividade econômica nele prevista, até mesmo porque os demais incisos do mesmo artigo que 

se preocupam em discriminar sua pertinência subjetiva acabam por simplesmente repetir aquilo 

que já diz o art. 282, II, comportando rebarbativa referência às figuras do indiciado e do acusado 

(incisos II167, III168, V169 e VII170).  

Carece, portanto, de potencialidade normativa o art. 319, VI, do CPP para legitimar que 

a suspensão do exercício de atividade econômica nele prevista recaia sobre pessoas jurídicas no 

âmbito de investigações ou processos penais instaurados exclusivamente contra pessoas físicas 

– afirmação que, de resto, parece ser corroborada pela constatação de que o Anteprojeto de 

Reforma do Código de Processo Penal se preocupou em prever de forma expressa referida 

possibilidade em seu art. 584171. 

 
166 BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
167 “II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao 

fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;”. 

BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
168 “III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, 

deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;”. BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro 

de 1941. Código de Processo Penal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/del3689compilado.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
169 “V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha 

residência e trabalho fixos;”. BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo 

Penal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm. Acesso em: 

02 ago. 2022. 
170 “VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, 

quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de 

reiteração.” BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm. Acesso em: 02 ago. 

2022. 
171 “Art. 584. Faculta-se ao juiz suspender, total ou parcialmente, as atividades de pessoa jurídica 

sistematicamente utilizada por seus sócios ou administradores para a prática de crimes contra o meio 

ambiente, a ordem econômica, as relações de consumo ou que atinjam um número expressivo de vítimas.  

Parágrafo único. Antes de tomar a decisão, o juiz levará em conta, igualmente, o interesse dos empregados e de 

eventuais credores e o princípio da função social da empresa, bem como a manifestação do órgão público 

regulador, se houver.”. BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo 

Penal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm. Acesso em: 

02 ago. 2022. 
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5.3 RESOLUÇÃO DOS CASOS 

 

5.3.1 Resolução do Caso nº 1º172 

 

Embora os delitos descritos guardem relação com a atividade empresarial desenvolvida 

pela ABC, tendo-lhe inclusive rendido potenciais benefícios, a pessoa jurídica – que, nos termos 

do art. 49-A do CC, não se confunde com seus sócios e administradores – não estará sujeita aos 

efeitos extrapenais decorrentes da futura e eventual condenação destinada a seus diretores cujo 

resultado útil se pretende acautelar com a aplicação da medida patrimonial em discussão.  

Afora isso, o argumento do caráter solidário da obrigação de reparar o dano ocasionado 

pelo delito não tem o alcance pretendido pelo MP, pois, como visto no capítulo 4 (subcapítulo 

“4.1.1”), a orientação do STJ é no sentido de que o art. 275 do CC, que prevê a solidariedade 

passiva, tem sua aplicação restrita ao momento de formação do processo, sendo certo, ademais, 

que “[a] a responsabilidade solidária precisa ser declarada em processo de conhecimento173” – 

essa “declaração”, todavia, não poderá ocorrer quanto à ABC no âmbito do futuro processo 

penal instaurado, uma vez que a sentença a ser nele proferida não se prestará ao exame de sua 

potencial responsabilidade quanto ao fato apurado. 

 Por essas razões, não se revela juridicamente viável a aplicação da medida cautelar 

pretendida em face de ABC, sem prejuízo de que providências cautelares de igual natureza e 

que tenham por finalidade a obtenção do mesmo resultado prático (reparação do dano) sejam 

postuladas na esfera extrapenal (Lei nº 12.846/12 e Lei nº 8.429/92), em conformidade com o 

sistema normativo sancionador e, sobretudo, em respeito à autonomia patrimonial da pessoa 

jurídica. 

 
172 Caso nº 1 (medida cautelar tendo por finalidade assegurar a reparação do dano causado pelo crime): ABC é 

sociedade empresária cujo objeto social consiste no desenvolvimento de atividades de construção civil. O MP 

investiga o Diretor Operacional e o Diretor de Engenharia da ABC pelos crimes de corrupção ativa e 

organização criminosa a partir de acordo de colaboração premiada celebrado pelo Diretor Presidente de 

Estatal Y, que alega ter recebido R$ 1.000.000,00 para favorecer a ABC em certame licitatório e no contrato 

administrativo dele decorrente. Tendo por base a afirmação do Diretor Presidente da Estatal Y de que a 

“propina” recebida corresponderia a um percentual sobre o valor do contrato celebrado entre a ABC e a 

Estatal Y (ou seja, a estatal teria “arcado” com o valor da vantagem indevida, que acabou embutido no preço 

do contrato), o MP ingressa com medida cautelar tendente à constrição de bens do Diretor Operacional, do 

Diretor de Engenharia e da própria ABC com o objetivo de assegurar a obrigação de indenizar o prejuízo 

causado pelo crime. Para fundamentar a medida em face da pessoa jurídica, alega-se que o crime guarda 

relação com sua atividade econômica e que a empresa foi beneficiada pela contratação com a Estatal Y, 

sendo ainda solidária a obrigação de reparar os danos causados pelo crime.  

Variante: o Diretor de Engenharia da ABC é também sócio da pessoa jurídica, titulando 20% das quotas que 

compõem seu capital social. 
173 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1423083/SP. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma. Julgado 

em: 06/05/2014, DJe: 13/05/2014. 
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Na hipótese da variante, contudo, ABC poderá suportar a constrição de até 20% de suas 

quotas, na medida em que constituem bens de propriedade de seu Diretor de Engenharia e, 

como tal, encontram-se sujeitas à satisfação das obrigações por ele contraídas, inclusive de 

natureza penal. 

 

5.3.2 Resolução do Caso nº 2174 

 

Valem, aqui, as mesmas premissas expostas para a resolução do Caso nº 1: o fato de 

DEF não estar sujeita ao efeito extrapenal da condenação previsto no art. 91, II, “b”, do CP 

impede que a ela sejam direcionadas medidas cautelares que tenham por finalidade assegurar o 

resultado útil de sua aplicação, em respeito às características da instrumentalidade e da 

acessoriedade da tutela cautelar. 

Na hipótese da variante, no entanto, o caso retrata situação potencialmente 

caracterizadora de abuso da personalidade jurídica na modalidade desvio de finalidade, 

porquanto a autonomia da sociedade empresária teria sido instrumentalizada no propósito de 

auxiliar o recebimento de vantagem patrimonial indevida por um de seus sócios. Nesse caso, a 

constrição patrimonial seria, em tese, juridicamente viável mediante o recurso à 

desconsideração inversa da personalidade jurídica, desde que observados os pressupostos 

elencados no subcapítulo “5.1.2”. 

 

 

 
174 Caso nº 2 (medida cautelar destinada a assegurar a perda do produto ou proveito obtido com o crime): DEF é 

sociedade empresária que tem como objeto social a prestação de serviços publicitários. O capital social da 

DEF é dividido em 100.000 quotas, sendo 20.000 quotas tituladas por seu administrador S, ex-Senador da 

República, e o restante das quotas tituladas por outros dois sócios, ambos com sólida formação acadêmica na 

área de publicidade e considerável experiência no mercado. O MP toma conhecimento de indícios de que 

recente campanha publicitária promovida pela DEF à estatal X, no valor de R$ 500.000,00, teve seu 

procedimento licitatório direcionado, com frustração de seu caráter competitivo. Vislumbrando a prática do 

crime de fraude à licitação, o MP ingressa com medida cautelar em face dos sócios da DEF e da própria 

pessoa jurídica, requerendo a constrição patrimonial do valor de R$ 500.000,00 no propósito de assegurar a 

perda do proveito obtido com o crime (art. 91, II, “b”, do CP). 

Variante: DEF celebra contrato de prestação de serviços no valor de 700.000,00 com a pessoa jurídica V, 

sociedade empresária privada atuante no setor hoteleiro. O contrato contém uma série de informações falsas a 

respeito da estrutura e da experiência profissional da DEF, todas elas concebidas por S, seu administrador, no 

propósito de impulsionar fraudulentamente o negócio (referência a premiações inexistentes; inflação do 

número de funcionários; indicação de clientes “fantasmas” etc.). Após receber o adiantamento do valor de R$ 

200.000,00,  DEF abandona a prestação dos serviços ao argumento de dificuldades operacionais. A partir de 

representação da pessoa jurídica lesada, a Polícia Civil instaura inquérito policial em face de S pelo crime de 

estelionato, no curso do qual ingressa com medida cautelar patrimonial contra ele e contra a DEF, no valor 

de R$ 200.000,00, como forma de assegurar a perda do proveito obtido com o crime (art. 91, II, “b”, do CP). 
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5.3.3 Resolução do Caso nº 3175 

 

A medida cautelar não poderá ser aplicada em face de GHI em respeito às características 

da instrumentalidade e da acessoriedade da tutela cautelar, pois, com ela, não se estará a tutelar 

a utilidade de qualquer resultado útil passível de obtenção em uma futura e eventual 

condenação. Medida de igual natureza, não obstante, poderá ser legitimamente perseguida na 

esfera extrapenal, pois o fato narrado comporta potencial enquadramento nos termos do art. 5º, 

IV, “d”, “f” e “g”, da Lei nº 12.846/13176, que prevê como uma de suas reações a medida de 

suspensão ou interdição parcial de atividades desenvolvidas pela pessoa jurídica infratora (art. 

19, II, da Lei nº 12.846/13177). 

 

 

 

 

 

 
175 Caso nº 3 (medida cautelar tendo por finalidade a suspensão do exercício de atividade econômica): GHI é 

sociedade empresária que tem como objeto social o fornecimento de materiais escolares. Após receber 

representações da Secretaria de Educação dando conta de reiterada inexecução contratual pela GHI em razão 

da entrega de mercadorias de inferior qualidade, o MP instaura procedimento investigatório contra seus 

sócios administradores pelo crime de fraude em contrato administrativo. No curso da investigação, o órgão 

acusatório toma conhecimento de que a pessoa jurídica se encontra na iminência de participar de novos 

certames licitatórios, e, por essa razão, ingressa com pedido de prisão preventiva dos sócios da GHI. 

Paralelamente à ordem de prisão, o MP postula a obtenção de medida judicial que impeça a própria GHI de 

participar de licitações ou celebrar contratos com a Administração Pública, o que faz com fundamento no art. 

319, VI, do CPP. 
176 “Art. 19. Em razão da prática de atos previstos no art. 5º desta Lei, a União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios, por meio das respectivas Advocacias Públicas ou órgãos de representação judicial, ou 

equivalentes, e o Ministério Público, poderão ajuizar ação com vistas à aplicação das seguintes sanções às 

pessoas jurídicas infratoras: (...) II - suspensão ou interdição parcial de suas atividades;”. BRASIL. Lei nº 

12.846, de 1º de agosto de 2013. Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas 

pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm. Acesso em: 02 

ago. 2022. 
177 “Art. 5º Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para os fins desta Lei, todos 

aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do art. 1º , que atentem contra o 

patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os 

compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos: (...) IV - no tocante a licitações e 

contratos: d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; (...) f) obter vantagem ou benefício 

indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a 

administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos 

instrumentos contratuais; ou g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 

celebrados com a administração pública;”. BRASIL. Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. Dispõe sobre a 

responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração 

pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm. Acesso em: 02 ago. 2022. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

1.  Sob a perspectiva do direito positivo brasileiro, pessoas jurídicas estão sujeitas à 

persecução penal exclusivamente nos termos da Lei nº 9.605/98, que dispõe sobre infrações 

penais atentatórias ao meio ambiente. Embora remanesçam fundados questionamentos 

dogmáticos a respeito de sua legitimidade, esse modelo de RPPJ parece encontrar respaldo 

normativo suficiente no art. 225, § 3º, da CF/88, preceito do qual se extrai sua aparente 

conformidade constitucional. 

2.  Não obstante a limitação temática da RPPJ aos crimes ambientais, e mesmo estando em 

tramitação no Senado Federal projeto de lei que pretende sua significativa ampliação em ordem 

a abarcar outras esferas de aplicação (PLS 236, art. 41), o cotidiano do direito penal econômico 

põe à mostra que, na prática, pessoas jurídicas vêm sendo indevidamente incorporadas ao polo 

passivo de investigações e processos penais instaurados exclusivamente contra pessoas físicas 

situados à margem do domínio de incidência da Lei nº 9.605/98. Essa indevida “sucção” de 

pessoas jurídicas à esfera penal vem se implementando, no mais das vezes, por medidas 

cautelares que têm por efeito (a) a constrição patrimonial destinada a assegurar (a.1) a 

indenização do dano causado pelo crime, (a.2) a perda do produto ou proveito com ele obtido, 

bem como (b) a suspensão – total ou parcial – do exercício da atividade econômica 

desenvolvida. 

3.  Medidas cautelares são provimentos judiciais de natureza instrumental e acessória 

vocacionados a resguardar a utilidade prática do resultado potencialmente proveniente de uma 

futura e eventual condenação. Perguntar sobre a viabilidade da aplicação de determinada 

medida cautelar em face de determinada pessoa (física ou jurídica) envolve, inevitavelmente, 

indagar sobre a viabilidade jurídica de que a pessoa em questão (física ou jurídica) esteja sujeita, 

futura e eventualmente, ao resultado da condenação cuja utilidade se pretende resguardar com 

a tutela cautelar. O resultado passível de entrega por meio de uma condenação penal, por sua 

vez, consiste (i) na imposição de uma pena ao agente responsabilizado, e (ii) na imposição dos 

efeitos acessórios da condenação. 

4.  Em seu art. 5º, XLV, a CF/88 impede que a pena exorbite a pessoa do condenado, mas 

não impede – ao menos não necessariamente – que os efeitos extrapenais da condenação 

consistentes na obrigação de indenizar o dano causado pelo crime (art. 91, I, do CP) e na perda 

do produto ou proveito dele decorrente (art. 91, II, “b”, do CP) afetem a esfera jurídica de 

pessoas estranhas aos limites subjetivos da persecução penal. Sob a perspectiva da reserva de 

lei (art. 5º, II, CF/88), a única hipótese em que, em bases ordinárias, terceiros (pessoas físicas 
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ou jurídicas) podem legitimamente suportar uma afetação patrimonial em decorrência de tais 

efeitos extrapenais da condenação diz respeito à “perda alargada” prevista no art. 91-A do CP. 

Por conseguinte, é possível afirmar que, como regra, medidas cautelares que tenham por 

finalidade assegurar tanto a reparação do dano causado pelo crime como a perda do produto ou 

proveito com ele obtido não poderão ser aplicadas a pessoas jurídicas no contexto de 

investigações ou processos instaurados contra pessoas físicas, sob pena de ofensa às 

características da instrumentalidade e da acessoriedade da tutela cautelar.  

5.  Em bases excepcionais, é possível identificar duas situações em que o direito positivo 

acaba por admitir que pessoas jurídicas sejam afetadas, no contexto de investigações ou 

processos penais instaurados contra pessoas físicas, por medidas cautelares tendentes a 

resguardar a utilidade dos efeitos extrapenais da condenação previsto no art. 91, I e II, “b”, do 

CP. 

5.1.  A primeira ocorre na situação em que a pessoa física investigada ou acusada detenha 

fração de seu capital social, caso em que as quotas ou ações da pessoa jurídica poderão ser 

objeto de medidas cautelares como o arresto subsidiário previsto no art. 137 do CPP, a medida 

de indisponibilidade prevista no art. 4º, § 4º, da Lei nº 9.613/98 e a medida de “sequestro” 

prevista no art. 1º do Decreto-lei 3.240/41, e isso inclusive mediante aplicação analógica (art. 

3º do CPP) do mecanismo constritivo previsto no art. 861 do CPC, que regula o procedimento 

aplicável à penhora de quotas e ações de sociedades personificadas. Nesse caso, a constrição 

poderá resguardar tanto a obrigação de reparar o dano causado pelo crime como a perda 

subsidiária de bens prevista no art. 91, § 2º, do CP, uma vez que a satisfação de ambas poderá 

recair sobre o patrimônio lícito titulado pela pessoa física sujeita à persecução penal – conceito 

no qual se inclui a fração do capital social da pessoa jurídica por ele eventualmente titulada.  

5.2.  A segunda ocorre na situação em que a pessoa física investigada ou acusada abusa da 

personalidade da pessoa jurídica no contexto da prática do delito objeto da investigação ou do 

processo, promovendo atos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial que justifiquem a 

aplicação, à esfera penal, da teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Essa 

situação, no entanto, depende da observância de três pressupostos preliminares, a saber: 

(i) A instauração, em bases analógicas (art. 3º do CPP), do incidente de desconsideração 

da personalidade jurídica previsto nos arts. 133-137 do CPC, em ordem a garantir-se o 

contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal à pessoa jurídica potencialmente afetada 

pela medida;  

(ii) A efetiva comprovação, no âmbito do incidente de desconsideração, do abuso de 

personalidade concretamente caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão 
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patrimonial, como tal definidos pelo art. 50, §§ 1º e 2º, incisos I, II e III do CC, bem como a 

comprovação do benefício efetivamente obtido pela pessoa jurídica com o abuso de sua 

personalidade, montante que representará o limite de sua eventual exposição patrimonial;  

(iii) O não enquadramento do fato objeto da investigação ou do processo penal como 

ato lesivo à administração pública (nos termos do art. 5º da Lei nº 12.846/13) ou como ato de 

improbidade administrativa (nos termos dos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92), pois, nesses 

casos, a responsabilização patrimonial do ente coletivo quanto às  rubricas da reparação do dano 

(art. 91, I, do CP) e da perda do proveito obtido com o fato delituoso (art. 91, II, “b”, do CP) 

poderá ser legitimamente perseguida na esfera extrapenal com a preservação de sua autonomia 

(sob a perspectiva da Lei nº 12.846/13, por meio dos arts. 19, I e 21, parágrafo único; sob a 

perspectiva da Lei nº 8.429/92, por meio do art. 18, caput), circunstância que impede a 

utilização da teoria de desconsideração da personalidade jurídica, dado seu caráter excepcional. 

6.  Diferente do que ocorre com a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime (art. 

91, I, do CP) e com a perda do produto ou proveito com ele obtido (art. 91, II, “b”, do CP), a 

suspensão do exercício de atividade econômica de pessoa jurídica não constitui efeito 

extrapenal da condenação. O direito positivo brasileiro não comporta dispositivo legal que 

autorize, à vista da condenação imposta a determinada pessoa física, a correlata suspensão – 

total ou parcial – de atividades econômicas desenvolvidas por uma pessoa jurídica 

eventualmente envolvida ou beneficiada pelo fato delituoso. Em decorrência disso, caso 

decretadas no âmbito de investigações ou processos penais instaurados contra pessoas físicas, 

medidas cautelares dessa natureza estarão a servir ao acautelamento de uma gravíssima 

intervenção em direito fundamental (art. 170, parágrafo único, CF/88) que, por falta de lei que 

a ampare, jamais poderá ser concretizada por ocasião de uma futura e eventual condenação, em 

contrariedade às características da instrumentalidade e da acessoriedade da tutela cautelar. 
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