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RESUMO 

Debatem a responsabilidade penal sob a ótica da possibilidade 
de criminalizar a conduta da pessoa jurídica em relação ao cri-
me previsto no art. 149 do Código Penal e o estabelecimento 
de uma nova competência para a Justiça do Trabalho, tornando 
mais eficaz o combate do crime de trabalho em condições aná-
logas às de escravos.

PALAVRAS-CHAVE

Direito Penal; responsabilidade penal; pessoa jurídica; trabalho 
escravo; competência; Justiça do Trabalho; EC 45.



68

Revista CEJ, Brasília, Ano XXI, n. 73, p. 67-74, set./dez. 2017

Claudio Macedo de Souza 
Eduardo Antonio Temponi Lebre

1 INTRODUÇÃO

Este artigo objetiva debater a responsabilidade penal da pes-
soa jurídica em relação ao crime previsto no art. 149 do Código 
Penal (CP)1, o qual tem como princípio a proteção da liberda-
de de escolha e da liberdade de locomoção. A Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88) estabelece, 
no § 5° do art. 173, a responsabilidade penal da pessoa jurídica 
para crimes com conteúdo econômico. 

No entanto, o legislador ordinário ainda não recepcionou 
a norma constitucional para tipificar a responsabilidade das 
empresas que cometem o crime de “redução à condição aná-
loga à de escravo” mediante suas atividades de exploração in-
dustrial, comercial e agropecuária. Ademais, o ideário dogmá-
tico da proteção da liberdade individual, existente no art. 149 
do CP, ainda não se harmonizou com a referida opção política 
do legislador constituinte. 

Assim, este artigo constata que o debate em torno da téc-
nica legislativa e do clássico instrumental dogmático-penal 
ideologicamente condicionado e pautado pelos princípios da 
responsabilidade pessoal e da responsabilidade subjetiva é, 
atua lmente, utilizado como obstáculo à responsabilização da 
pessoa jurídica. Entretanto, este artigo afirma que o debate a 
respeito desse tema não pode iniciar-se nem pela técnica legis-
lativa, tampouco pela dogmática penal clássica; porque a atual 
prática – interpretação e aplicação – do Direito Penal se baseia 
na tradicional teoria do crime. 

Na verdade, o debate deve gravitar em torno da necessi-
dade de ajustes na teoria do crime, os quais poderão criar con-
dições plausíveis para modificar a dogmática penal clássica e, 
consequentemente, a técnica. Os ajustes na teoria do crime de-
correm de uma opção eminentemente política e, diante desse 
fato, a responsabilidade penal não poderá ser entendida na for-
ma tradicional. Pelo contrário, deve ser entendida à luz de uma 
nova responsabilidade, classificada como social. 

Neste contexto, parte-se do pressuposto de que a dinâmica 
da teoria do crime está no seu caráter normativo e não natura-
lístico. Portanto, o injusto penal (tipicidade e ilicitude) deve ser 
compreendido na ideia de que crime é conduta juridicamente 
relevante. Nesta direção, indaga-se: De que forma a pessoa ju-
rídica poderia realizar uma conduta juridicamente relevante a 
fim de ser responsabilizada pela prática do crime previsto na 
norma penal do art. 149 do Código Penal? Resta a hipótese de 
que a pessoa jurídica é capaz de produzir resultado na esfera 
normativa, pois tem existência própria no ordenamento jurídico 
e, também, porque pratica atos no meio social. Em outros ter-
mos, a autoria das empresas deriva da sua capacidade de pro-
duzir resultado jurídico ao violar seu papel social imposto pelo 
sistema normativo vigente. Esta capacidade de produzir resulta-
do jurídico constitui, portanto, a conduta juridicamente relevan-
te, passível de responsabilização penal. 

O texto encontra-se dividido em duas partes. Na primeira, 
empreende-se uma abordagem que problematiza a incrimina-
ção da pessoa jurídica com base no caráter de ultima ratio do 
Direito Penal. O discurso da ultima ratio é preservado porque 
a negatividade social da conduta do art. 149 do CP existe; e ela 
decorre de uma relação de dominação e de sujeição do sujeito 
passivo ao sujeito ativo, produzida pela violência; pela grave 

ameaça; pela fraude; ou por qualquer outro modo que re-
duza ou que impossibilite a sua liberdade individual. A pre-
sença do Direito Penal como ultima ratio é também justificada, 
diante da previsão constitucional da liberdade de escolha e da li-
berdade de locomoção como direitos fundamentais do cidadão. 

Na segunda parte, defende-se a fixação da competên-
cia penal para a Justiça do Trabalho com base na Emenda 
Constitucional n. 45 (EC 45). Parte-se do pressuposto de que 
a vara do trabalho é a mais especializada para lidar com con-
dutas que envolvem trabalho escravo no Brasil. Sendo assim, a 
abordagem consiste na afirmativa de que a Justiça do Trabalho 
deve processar e julgar as ações envolvendo a participação das 
pessoas jurídicas, dos seus representantes ou prepostos no cri-
me previsto no art. 149 do CP, cometido na esfera das relações 
do trabalho. 

Esse crime tem como vítima o empregado. Por isso, a apli-
cação do art. 114 da CRFB/88, com a nova redação dada pela 
EC 45, reforçando a ideia, aqui desenvolvida, de que, estando 
a “redução à condição análoga à de escravo” associada à ex-
ploração da mão de obra, existe a possibilidade de tramitação 
de ações trabalhistas mistas com matéria penal, administrativa 
e trabalhista. A tramitação mista pode trazer economia proces-
sual no âmbito da aplicação da sanção penal, no pagamento de 
multa relacionada à fiscalização tutelar do trabalho e na conde-
nação ao pagamento de consectários trabalhistas decorrentes 
do contrato de trabalho.

2 ULTIMA RATIO DO DIREITO PENAL: FUNDAMENTO DA 

INCRIMINAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA

Neste artigo, a ideia de responsabilizar penalmente a pes-
soa jurídica no crime de trabalho escravo não significa expandir 
ou maximizar o Direito Penal. Pelo contrário, significa harmo-
nizar o ideário da proteção da liberdade individual, já existente 
na norma do art. 149 do CP, com a opção política do legislador 
constituinte. A proteção da liberdade individual, por meio da 
responsabilidade penal da pessoa jurídica no crime do art. 149 
do CP, requer duas observações. A primeira, de que cabe ao 
Estado, nas democracias maduras, garantir os direitos funda-
mentais aos seus cidadãos; entre os quais o direito à liberdade 
de escolha e de locomoção positivados na CRFB/88. A segunda, 
de que a função do Direito Penal é proibir condutas ofensivas a 
bens jurídicos relevantes.

Ademais, é preciso assumir que o centro de gravidade do 
Direito Penal está relacionado à consequência jurídica do crime, 
isto é, à sanção penal. Esse alerta reside no fato de que a aplica-
ção da sanção penal é manifestação de uma responsabilidade 
penal justificada na ofensa ao bem jurídico relevante. Portanto, 
em um Estado constitucional e democrático de Direito, não se 
pode separar a função de Direito Penal do conceito de respon-
sabilidade penal. Neste caso, a pessoa jurídica deverá ser res-
ponsabilizada porque realizou, no exercício de sua atividade 
econômica, conduta ofensiva à liberdade individual.

Atualmente, sob o ponto de vista da técnica legislativa, exis-
te a impossibilidade de responsabilizar penalmente a pessoa 
jurídica no âmbito do crime de “redução à condição análoga à 
de escravo”, pois o sujeito ativo previsto no art. 149 do CP só 
pode ser a pessoa física. 
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Entretanto, mesmo diante da impos-
sibilidade técnica apontada, não se pode 
transferir, automaticamente, a autoria 
pela prática deste crime para as pessoas 
físicas que representam a pessoa jurídica, 
sem a demonstração inequívoca de uma 
atuação personalíssima e voluntária do 
dirigente no contexto criminoso, ainda 
que indiciariamente, por força dos prin-
cípios da responsabilidade pessoal e da 
responsabilidade subjetiva. Neste caso, 
há também obstáculos de ordem dog-
mática para responsabilizar penalmente 
as empresas, pois a atual prática – inter-
pretação e aplicação – do Direito Penal 
se baseia na tradicional teoria do crime.

A crescente globalização, econômi-
ca e social, impulsionada pelas novas 
tecnologias, contribui com o surgimen-
to da criminalidade nos meios empre-
sariais. A empresa é o eixo de onde a 
criminalidade econômica pode advir, o 
que justificaria sua responsabilidade pe-
nal. Embora o assunto ainda não tenha 
sido regulamentado, a CRFB/88 cuidou 
da responsabilidade penal da pessoa ju-
rídica em relação aos crimes econômi-
cos, conforme disposição do art. 173,  
§ 5°2. A referência à pessoa jurídica, por-
tanto, não ocorreu de maneira aleatória, 
mas como uma escolha política, diante 
da pequena eficácia das sanções de na-
tureza administrativa e trabalhista apli-
cadas aos entes morais no que se refere 
aos crimes com motivação econômica. 

Não é incomum ouvir-se a afirmação 
de que bastariam sanções extrapenais 
para coibir atos ilícitos das pessoas jurí-
dicas. Não parece razoável a tese, pois 
o crime do art. 149 do CP possui uma 
carga de negatividade social muito alta, 
tendo em vista a escravização, de fato, 
do ser humano. Nos termos da redação 
deste artigo, a negatividade social existe 
porque o crime se relaciona com a explo-
ração ilegal e abusiva do trabalho huma-
no. A vítima é privada da liberdade de es-
colha, e a execução do trabalho decorre 
de uma relação de dominação e de sujei-
ção produzida pela violência; pela grave 
ameaça; pela fraude; ou por qualquer 
outro modo que reduza ou que impos-
sibilite o exercício livre da opção de 
não se submeter ao trabalho. 

Embora o trabalho possa ser exe-
cutado em decorrência de uma relação 
trabalhista, e, em princípio, com o livre 

consentimento da vítima, há abuso ou 
exploração diante da comprovação dos 
atos executórios do crime (o modo de 
execução fraudulento, por exemplo) re-
alizados pelo sujeito ativo. Portanto, para 
a configuração do crime, não basta a 
mera violação das normas tutelares das 
relações trabalhistas. Exige-se, para o re-
sultado jurídico-penal, que haja lesão à 
liberdade de escolha da vítima, ou seja, 
que a submissão ou sujeição decorra de 
violência; grave ameaça; fraude, ou; de 
que qualquer outro modo que tenha re-
duzido ou impossibilitado a vítima de es-
colher livremente. 

Outra prática socialmente intolerá-
vel existente no Brasil consiste na priva-
ção da liberdade de locomoção da vítima 
em razão de dívida, muitas vezes criada 
ou incentivada artificiosamente. Os atos 
executórios praticados para a privação 
da liberdade podem ocorrer pela violên-
cia (confinamento, por exemplo), fraude, 
grave ameaça ou qualquer outro modo 
que impeça a vítima de ir e vir. Enfim, o 
consentimento dela não possui valor ju-
rídico-penal, tendo em vista a prática de 
violência ou grave ameaça as quais vicia-
ram sua vontade livre. A inconsciência da 
vítima quanto a sua condição semelhan-
te à de escrava não elide o crime, porque 
este foi praticado mediante fraude; e sen-
do assim, seu estado de consciência tor-
nou-se alterado pelo ardil ou pelo artifí-
cio empregado pelo sujeito ativo. 

Pois bem, a carga social negativa, 
demonstrada pelos diversos modos de 
execução do crime, revela que as esferas 
trabalhistas e administrativas não conse-
guem evitar a lesão à liberdade individual 
no aspecto do exercício da escolha livre e 
do exercício da locomoção. Na verdade, 
a sociedade valoriza a liberdade de esco-
lha e de locomoção, ao mesmo tempo 
em que a liberdade individual é um direi-
to fundamental previsto na CRFB/88. Ou 
seja, a proteção da liberdade individual 
na esfera penal possui respaldo social e 
dignidade constitucional. Assim sendo, 

a ampliação dessa proteção mediante a 
responsabilização da pessoa jurídica está 
justificada no caráter subsidiário e frag-
mentário do Direito Penal. 

A previsão constitucional da liber-
dade individual e a relação entre a car-
ga da negatividade social do crime e a 
insuficiência das esferas trabalhista e 
administrativa justificam a presença do 
Direito Penal como ultima ratio. Neste 
caso, não há por que omitir-se na regu-
lação da responsabilidade penal da pes-
soa jurídica, sobretudo, quando se cons-
tata o con teúdo econômico desse crime. 
No Brasil, acresce a esses argumentos o 

fato de que os maiores responsáveis pe-
los crimes descritos no art. 149 do CP são 
empresas, entes coletivos, de exploração 
industrial, comercial e agropecuária. 

No entanto, a incriminação dos verda-
deiros responsáveis pelos eventos lesivos 
à liberdade individual nem sempre é pos-
sível, diante das dificuldades de apuração 
da responsabilidade dos sujeitos ativos. 
Em  razão de serem cometidos no âmbito 
das pessoas jurídicas, surge extrema difi-
culdade na identificação dos sujeitos ati-
vos de tais crimes. Ademais, pode ocorrer 
que, na estrita imputação à pessoa física, 
a responsabilidade recaia sobre funcioná-
rios subalternos que, temendo represá-
lias, não incriminam seus superiores. Ou 
porque, punindo-se apenas o funcionário, 
pouco importaria à empresa desde que 
pudesse continuar desfrutando dos efei-
tos da sua atividade econômica. 

A responsabilização penal da pes-
soa jurídica pelo abuso e pela explo-
ração ilegal do trabalho humano sur-
ge, assim, como forma não apenas de 
punição das condutas lesivas à liber-
dade individual, mas como prevenção 
da prática desse crime, função essen-
cial da sanção penal. A incriminação da 
pessoa jurídica como forma de preven-
ção da conduta ofensiva à liberdade in-
dividual nas relações do trabalho deve 
ser examinada pela ótica capitalista. Ou 
seja, a sanção penal deve trabalhar em 

Atualmente, sob o ponto de vista da técnica legislativa, existe 
a impossibilidade de responsabilizar penalmente a pessoa 
jurídica no âmbito do crime de “redução à condição análoga 
à de escravo”, pois o sujeito ativo previsto no art. 149 do CP só 
pode ser a pessoa física.
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harmonia com a lógica do mercado capitalista se quiser ofe-
recer um contraestímulo muito mais eficiente na proteção da 
liberdade individual nas relações do trabalho. 

Para a pessoa física, a pena tem efeito estigmatizante. No 
caso da pessoa jurídica, a marca da responsabilidade penal difi-
culta os seus negócios. Na lógica do mercado, a boa reputação 
da pessoa jurídica, abre caminho para bons negócios. Já a de-
núncia criminal possui efeito contrário, porque descredencia e, 
em alguns casos, inviabiliza a transação comercial. Portanto, se a 
empresa quiser continuar lucrando, seus dirigentes deverão evi-
tar o processo penal. A opção pela responsabilidade penal de-
senvolve estratégia muito eficiente na preservação das relações 
do trabalho contra a violência, grave ameaça e fraude ofensivas 
à liberdade de escolha e de locomoção da vítima, pois intervém 
na lógica capitalista do lucro. 

Entende-se, pois, ser uma interpretação razoável do art. 149 
do CP a admissão da sua responsabilidade penal. A recusa ao 
princípio societas delinquere non potest surge da necessidade 
de revisar e de adotar um novo sistema de imputação no cená-
rio empresarial, diferente daquele manejado pelos operadores 
jurídicos tradicionais. Este novo sistema consiste em estabelecer 
uma nova teoria a respeito da responsabilidade penal, quando 
o crime ocorrer no seio de uma empresa ou por meio desta. 
Não se trata, portanto, de iniciar o debate pela dogmática penal, 
porque dentre as sanções cominadas no art. 149 do CP, obvia-
mente, a privação da liberdade não poderá ser utilizada. A pena 
de prisão é um obstáculo, dentre vários outros, no que se refere 
à aplicação prática do Direito Penal; todavia, não pode ser con-
siderado um impedimento. 

É da tradição do nosso Direito Penal a exigência do dolo ou 
da culpa para a existência da ação criminosa; e, da consciência 
da ilicitude, da exigibilidade de conduta conforme o Direito e da 
imputabilidade para aferir a culpabilidade. Esse clássico Direito 
Penal é incompatível com a responsabilidade penal da pessoa 
jurídica porque a empresa não tem capacidade de ação, não tem 
capacidade de culpabilidade e não tem capacidade de pena. A 
imputação penal às pessoas jurídicas encontra obstáculos na su-
posta incapacidade de praticarem uma ação, de serem culpáveis 
e de sofrerem penalidades. É incabível, de fato, a aplicação e a in-
terpretação da norma penal do art. 149 do CP com base na tradi-
cional teoria do crime. Entretanto, essa constatação não pode ser 
impedimento à sua responsabilização. Manter a controvérsia em 
torno da dogmática clássica seria afastar o Direito Penal da teia ar-
mada pelas empresas para realizar seus fins criminosos. 

Há que se fazer uma nova leitura da dogmática penal, a fim 
de superar os obstáculos conservadores da antiga interpreta-
ção jurídica, respeitando-se que a responsabilização penal da 
pessoa jurídica na esfera econômica é preceito constitucional, 
de modo que não pode ser ignorado. Percebe-se que os obs-

táculos para sua aplicabilidade prática não se confundem com 
possíveis dificuldades teóricas, na medida em que adaptações 
e ajustes devem ser realizados com o fim de dar sustentação à 
opção política do legislador constituinte. 

A teoria do crime é dinâmica e seus conceitos jurídicos va-
riam de acordo com um critério normativo e não naturalísti-
co. Sendo decorrente de uma opção eminentemente política, 
a responsabilização depende, logicamente, de uma modifica-
ção da dogmática penal clássica para sua interpretação e aplica-
ção. Afirma-se a suposta incapacidade de praticarem uma ação. 
Entretanto, o injusto penal deverá ser entendido com base na 
ação juridicamente relevante, a qual se fundamenta na sua res-
ponsabilidade social. 

Sendo assim, a ação com relevância penal será aquela ca-
paz de violar o papel social imposto pela norma penal. Com 
isso, a empresa torna-se capaz de realizar uma ação penalmen-
te relevante, porque sua autoria decorrerá da capacidade jurí-
dica de ter causado um resultado, mediante violação do seu 
papel social imposto pelo sistema normativo vigente. Assim, se 
a pessoa jurídica tem existência própria no ordenamento jurídi-
co e pratica atos no meio social, poderá vir a praticar condutas 
típicas. Todavia, essa capacidade de realizar condutas típicas de-
pende, logicamente, da atuação voluntária de seus administra-
dores quando realizada em nome e em proveito da empresa. 

Na verdade, a capacidade da pessoa jurídica de realizar uma 
ação penalmente relevante depende do modo de agir dos seus 
representantes legais ou empregados em determinadas circuns-
tâncias. Neste caso, o modo de agir em determinadas circunstân-
cias realizado pelas pessoas físicas de forma contrária à liberdade 
de escolha e/ou à liberdade de locomoção, emerge como o fun-
damento da capacidade de ação das empresas. Essa racionaliza-
ção decorre do princípio da culpabilidade pelo fato. Por tudo isso, 
a concepção de uma culpabilidade pelo fato não pode dissociar-
-se da ação penalmente relevante realizada pelas empresas. 

Nessa mesma linha, a capacidade de culpabilidade é pos-
sível porque ela nada mais é do que a responsabilidade so-
cial. Neste contexto, a culpabilidade da empresa limita-se à von-
tade do seu administrador ao agir em seu nome e proveito. 
Tratando-se de pessoas jurídicas, estamos diante de uma cul-
pabilidade social. No campo teórico, trata-se de uma culpabili-
dade diversa da tradicional, pois prescinde do dolo. Nesta linha 
de raciocínio, não se pode compreender a responsabilização da 
pessoa jurídica dissociada da atuação de uma pessoa física, que 
age com elemento subjetivo próprio, isto é, com dolo ou culpa. 

Em regra, quando houver a responsabilização criminal da 
empresa, estará também presente a reprovação do administra-
dor que emitiu o comando para a conduta. Do mesmo modo o 
preposto que obedece à ordem ilegal, como também o empre-
gado que colabora para o resultado do crime. Tendo participa-
do do crime, todos serão responsabilizados na medida da sua 
culpabilidade. Disso decorre que a pessoa jurídica, repita-se, só 
pode ser responsabilizada quando houver intervenção de uma 
pessoa física, que atua em nome e em benefício dela. 

Se a culpabilidade é poder agir da pessoa física segundo 
as exigências do Direito, a pessoa jurídica é culpável. Ou seja, a 
exigibilidade de outra conduta só adquire significado à luz das 
normas penais. O juízo de culpabilidade encontra seu substrato 

A crescente globalização, econômica e social, 
impulsionada pelas novas tecnologias, contribui 

com o surgimento da criminalidade nos meios 
empresariais. A empresa é o eixo de onde a 

criminalidade econômica pode advir [...]
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no princípio da legalidade, porque é so-
mente por meio de comandos normati-
vos que se pode fazer uma opção para se 
comportar contrariamente ou de acordo 
ao que determina o ordenamento jurídi-
co. Essa afirmação significa que a capaci-
dade de culpabilidade da pessoa jurídica 
é construída com base no princípio da 
legalidade. De qualquer modo, a pessoa 
jurídica deve ser beneficiária direta ou in-
direta da conduta praticada por decisão 
do seu representante legal ou contratual 
ou de seu órgão colegiado. Essa atuação, 
por exemplo, do colegiado em nome e 
proveito da empresa, é a própria atuação 
voluntária da pessoa jurídica. 

Quanto à capacidade de sofrerem 
punições, o ordenamento jurídico penal 
brasileiro prevê diversas sanções penais 
favoráveis à responsabilização das pesso-
as jurídicas, tais como pena autônoma de 
multa, prestação de serviços à comuni-
dade, dentre outras. Mais uma questão 
de destaque é a respeito da possibilidade 
de ofensa ao princípio da responsabilida-
de pessoal insculpido no inc. XLV do art. 
5° da CRFB/88, ao dispor que nenhuma 
pena passará da pessoa do condenado. 
Esse princípio tem o sentido de salva-
guardar os familiares dos condenados 
dos reflexos da condenação penal. Mas, 
não se pode negar o fato de que a pena 
pode atingir indiretamente pessoas estra-
nhas ou ligadas ao condenado, embora 
não relacionadas com o crime. Isso ocor-
re, por exemplo, quando o condenado 
não puder efetuar o pagamento das mul-
tas penais aplicadas.

Da mesma forma ocorre com a pes-
soa jurídica. A sanção penal a ela imposta 
afetará de alguma maneira os seus sócios 
e empregados; podendo atingir até con-
sumidores e fornecedores, sem que isso 
implique a violação do princípio consti-
tucional da responsabilidade pessoal. 
Ademais, é incontroversa a existência de 
duas pessoas distintas. Uma que é a pes-
soa física, que de qualquer forma contri-
bui para a prática do crime; e, outra que 
é a pessoa jurídica. Ambas devem rece-
ber a punição de forma individualizada, 
decorrente de sua ação criminosa. 

Entretanto, não parece mais opor-
tuno condicionar a responsabilidade da 
empresa à responsabilidade da pessoa 
física mediante a adoção do sistema de 
dupla imputação. Sistema de dupla im-

putação é o nome dado ao mecanismo 
atribuição de responsabilidade penal das 
empresas sem prejuízo da responsabili-
dade penal das pessoas físicas que con-
tribuíram para a execução do crime. Ou 
seja, importa em reconhecer que pesso-
as jurídicas e físicas deverão fazer, con-
juntamente, parte do polo passivo da 
ação penal. Com base na tese da dupla 
imputação, a responsabilidade da em-
presa fica condicionada à responsabilida-
de da pessoa física.

Todavia, o art. 225, § 3º, da CRFB/883, 
ao tratar dos crimes ambientais, não con-
diciona a responsabilização penal da pes-
soa jurídica à simultânea persecução pe-
nal da pessoa física em tese responsável 
no âmbito da empresa. Em verdade, a 
responsabilidade penal da pessoa jurídi-
ca fundamenta-se na extrema dificulda-
de de obtenção da prova da autoria de 
ilícitos cometidos no ambiente empresa-
rial, de intensa e intrincada segmentação 
na tomada de decisões. Ou seja, a res-
ponsabilização penal da pessoa jurídica 
decorre exatamente da percepção da 
insuficiência e da dificuldade da respon-
sabilização da pessoa física para a pre-
venção de crimes praticados no seio de 
entidades corporativas.

Com a norma constitucional ficaram 
superadas duas questões. A primeira de 
que a pessoa jurídica pode, sim, cometer 
crimes. A segunda de que a denúncia po-
derá ser dirigida apenas contra a pessoa 
jurídica, caso não se descubra a autoria 
ou a participação das pessoas físicas. Foi 
exatamente por isso que as pessoas ju-
rídicas passaram a ser responsabilizadas. 

Nesse prisma, há decisões do STJ 
– Superior Tribunal de Justiça em RHC 
49.433/TO, de 24/3/2015, e do STF 
– Supremo Tribunal Federal em HC 
128.435/TO, de 20/10/2015, desconsi-
derando a tese defensiva de falta de in-
dividualização das condutas imputadas 
aos acusados sob o argumento de que 
há dificuldade prática para a identificação 
da pessoa física diretamente responsável 

pelo ato criminoso corporativo. Percebe-
se, pois, que tanto o STJ quanto o STF 
desconsideraram o princípio da respon-
sabilidade pessoal ao decidir que nos cri-
mes de autoria coletiva é possível admitir 
a descrição não individualizada dos fatos. 
Portanto, a jurisprudência dos tribunais 
superiores não condiciona a responsa-
bilidade penal da pessoa jurídica à res-
ponsabilidade penal da pessoa física; e, 
consequentemente, não adota a tese da 
dupla imputação e nem admite a descri-
ção genérica dos fatos. 

3 REPRESSÃO AO CRIME DE TRABALHO 

EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE 

ESCRAVOS 

A Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), após avaliação realizada 
em 2013, declarou que o Brasil é uma 
referência para a comunidade internacio-
nal no combate às formas contemporâ-
neas de escravidão. A legislação brasileira 
dispõe, no art. 149 do CP, que são quatro 
elementos que podem configurar traba-
lho em condições análogas às de escra-
vos: trabalhos forçados, jornada exausti-
va, condições degradantes e servidão por 
dívida. Quem for flagrado fazendo uso 
de trabalhadores nessas condições pode 

pegar de dois a oito anos de prisão, além 
de multa. A OIT, que está direcionada ao 
trabalho decente, considera que esse ar-
tigo traz efetividade à Convenção n. 29 
da OIT, que foi ratificada pelo Brasil em 
1957, e diz que o País tem um ordena-
mento jurídico eficaz para eliminar o tra-
balho escravo em seu território.

Em 1995, por meio da Portaria 
Ministerial n. 550, o Ministro do Trabalho 
criou a atuação fiscal móvel visando po-
tencializar o combate ao trabalho escra-
vo, forçado e infantil; fazendo política 
pública de combate ao trabalho escravo 
contemporâneo, em conformidade com 
o que ficou decidido internacionalmente 
na 14ª sessão da Conferência Geral da 
OIT, pela qual se editou a Convenção n. 
29, que dispõe no seu art. 2º, que é con-

[...] a proteção da liberdade individual na esfera penal possui 
respaldo social e dignidade constitucional. Assim sendo, a 
ampliação dessa proteção mediante a responsabilização da 
pessoa jurídica está justificada no caráter subsidiário e 
fragmentário do Direito Penal.
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siderado crime de trabalho forçado ou obrigatório aquele exigi-
do de um indivíduo sob ameaça de qualquer castigo e para o 
qual ele não se tenha oferecido de livre vontade, que configura 
uma conduta internacionalmente combatida. 

As condições degradantes de trabalho e de maus tratos 
pessoais, ligadas à saúde e segurança do empregado, bem 
como a permanência forçada em trabalho e cárcere priva-
do, violam os direitos fundamentais e merecem uma tipifi-
cação penal com penas de tempo elevado. A redação do art. 
149 do CP contém a expressão “condição análoga à de escra-
vo”, que deve ser entendida como um estado de fato em que 
a pessoa perde a liberdade; consequentemente, ele é privado 
de sua própria personalidade, o que representa uma violação 
direta de direitos fundamentais mínimos. A jurisprudência bra-
sileira tem estabelecido critérios na dosimetria da pena que 
envolve as condições degradantes em que foram encontrados 
os trabalhadores; porém, não há, ainda, unificação de enten-
dimento, provavelmente, devido à escassez de precedentes. 

A Justiça do Trabalho, nas ações de sua jurisdição e compe-
tência, constatou fatos relacionados ao crime, como a precarie-
dade das condições de saúde e higiene, notadamente, no que 
tange às instalações sanitárias, fornecimento de água potável, pa-
pel higiênico, abrigo para a realização de refeições, ausência de 
pausas e equipamentos de segurança do trabalho. Ademais, ve-
rificou um tipo de constrangimento que alguém experimenta em 
conse quência de uma lesão em seu direito personalíssimo, cau-
sada ilicitamente por outrem, o empregador que comete o crime. 
Em decisão judicial proferida, leia-se sobre o resultado negativo 
do delito: É aquele que surte efeitos no âmago subjetivo do ser 
humano, em decorrência de ofensas à sua dignidade e à sua inti-
midade, causando-lhe profunda dor, abatimento e tristeza. 

Em suma, diante dessas considerações sobre o crime de 
trabalho em condições análogas à de escravidão, a repressão e 
a prevenção podem tornar-se, ainda, mais eficazes se a política 
da responsabilidade da pessoa jurídica se somar à nova compe-
tência da Justiça do Trabalho.

4 UMA NOVA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO

O processamento e o julgamento de ação trabalhista con-
tra a empresa e a pessoa física, com sanções penais individu-
alizadas e os obrigando ao pagamento de verbas trabalhistas 
de naturezas salariais e indenizatórias ao empregado, vítima 
do crime de escravidão, e mais, a execução das contribuições 
previdenciá rias e das multas decorrentes da fiscalização pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego, são resolvidos na mesma 
ação, perante a Justiça do Trabalho. 

Exatamente, porque o empregado pode ser vítima de crime 
de redução à condição análoga à de escravo e de fraude no 
contrato de trabalho, além das infrações administrativas cabí-
veis. Assim sendo, há coerência, também, na possibilidade da 
criminalização da pessoa jurídica, com pena restritiva de direi-
to compatível com a condição de empresa ou de empregador 
equiparado. Este seria o sistema judicial repressor mais eficiente 
do mundo, por isso, talvez a política deva implantá-lo. 

Não só pode, como deve, a Justiça do Trabalho processar 
e julgar as ações nestas situações, para reprimir as condutas do 
art. 149 do CP e, igualmente dos crimes contra a organização do 

trabalho, por exemplo, o crime do art. 203 do CP4. 
A redação da Emenda Constitucional n. 45 (EC 45), na par-

te em que versa sobre o art. 114 da CRFB/88, não deixa dú-
vida quanto à evolução da competência trabalhista pelo nexo 
de causalidade com o contrato de trabalho. Ademais, toda e 
qualquer relação de trabalho, cujo conflito se converta numa 
lide, deverá a ação ser processada e julgada pela Justiça do 
Trabalho. Trata-se de tendência constitucional, esboçada pelo 
Congresso Nacional, já que é uma justiça especializada que tem 
julgado questões sobre direitos personalíssimos (direitos civis) 
e fazendo a execução tributária de contribuições sociais e das 
multas resultantes de autos de infração à Consolidação das Leis 
do Trabalho. Neste sentido, por que a EC 45 não é cumprida? 

A falta de leitura atualizada da Ciência do Direito pelos minis-
tros do Supremo Tribunal Federal (STF) é nítida ao rejeitarem esta 
parte da EC 45, a qual cria a competência penal para uma vara tra-
balhista. Observa-se que o art. 203 do CP é violado todos os dias 
com anuência dos operadores do Direito do Trabalho. Ademais, 
os governos têm desconsiderado uma ação forte de percussão 
criminal neste tipo penal; caso contrário, estariam muitas pessoas 
cumprindo pena por este crime.

O crime do art. 203 do CP é a porta de entrada para o crime 
do art. 149 do CP. Pratica o crime quem age com violência contra 
a pessoa ou com fraude, impedindo que o ofendido veja satis-
feito direito conferido pela legislação do trabalho. Portanto, há 
gravidade na conduta em seus aspectos morais e materiais, por-
que a vítima não foi tratada com dignidade, mas, sim, como um 
mero escravo, suprimindo sua liberdade e desconsiderando o pa-
gamento dos direitos sociais. Portanto, deve-se propor uma saída 
que repousa na consequência jurídica lógica da especialização da 
Justiça do Trabalho, sendo devido o pagamento de todas as ver-
bas trabalhistas, além de indenização por danos morais, e penas 
de reclusão para estes crimes, em consonância com os princípios 
processuais de economia processual e de celeridade.

José Eduardo de Resende Chaves Júnior, em 2004, no início 
da vigência do novo texto constitucional, defendeu a interpre-
tação literal da EC 45: A anterior ordem constitucional firmava 
a competência trabalhista, em relação aos litígios decorrentes 
do contrato de trabalho, em função da pessoa – trabalhador 
e empregador – não em razão da natureza da matéria. No 
sentido de que somente os crimes que apresentam nexo cau-
sal com a relação de trabalho, economicamente subordinada, é 
que estão na esfera penal da Justiça do Trabalho. Aqueles, cujas 
circunstâncias decorram da relação de trabalho, somente pode-
rão se deslocar para a competência da Justiça do Trabalho com 
a específica autorização de lei ordinária. Da mesma forma, os 
crimes contra a ordem previdenciária, nos termos do inc. IX do 
art. 114 da Constituição, devem seguir esta orientação.

Não obstante, adota-se posição já esboçada no Fórum 
Nacional de Processo do Trabalho – 1ª reunião na Cidade de 
Curitiba – Paraná em homenagem ao Professor Wagner Giglio, 
que conferiu uma Moção de Apoio ao Enunciado jurídico pro-
posto (LEBRE, 2016): EC45. CF/88, ART. 114. CP, ART. 149, 203, 
204, 205, 206, 207. CLT, ART. 8º, 769. PROPOSTA: Cabe ao Poder 
Judiciário dar vigência e eficácia à Emenda Constitucional n. 45 
no que diz respeito à fixação da competência penal para a 
Justiça do Trabalho. Diante dos pressupostos lógicos e racio-
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nais de que as varas do trabalho e os 
seus Tribunais Regionais, bem como o 
Tribunal Superior do Trabalho, são os 
órgãos mais especializados para lidar 
com as condutas que envolvem o tra-
balho em condições análogas à escra-
vidão, nos crimes contra a organização 
do trabalho e nos crimes comuns pra-
ticados pelos contratantes, desde que 
sejam cometidos em razão do vínculo 
de emprego. A Justiça do Trabalho tem 
o dever institucional de processar e jul-
gar as ações em que são partes os tra-
balhadores, as pessoas jurídicas os seus 
representantes legais ou prepostos, nos 
crimes previstos no código penal que 
são associados à exploração da mão de 
obra, com a possibilidade de tramitação 
de ações trabalhistas mistas com maté-
ria penal, administrativa e trabalhista, 
trazendo economia processual e redu-
zindo a impunidade na aplicação con-
junta das sanções de pena restritiva de 
direito e liberdade, pagamento de mul-
ta relacionada à fiscalização tutelar do 
trabalho e a condenação no pagamen-
to dos consectários trabalhistas decor-
rentes de fraude ou abuso de poder de 
direção do empregador, inclusive, nos 
casos de dano moral ou existencial.

5 CONCLUSÃO

Este artigo afirmou que, apesar de 
existirem alguns obstáculos, a responsa-
bilização penal da pessoa jurídica é pre-
ceito constitucional que deve ser recep-
cionado pelo legislador ordinário para a 
alteração do art. 149 do CP, a fim de dar-
-lhe legitimidade para figurar como sujei-
to ativo do crime.

Portanto, sob o ponto de vista da téc-
nica legislativa e da dogmática, não há 
impedimentos para a responsabilização 
penal no âmbito do crime de redução 
à condição análoga à de escravo. Com 
isso, restou claro que a pessoa jurídica 
pode figurar no polo passivo da relação 
processual, ao lado da pessoa física, que 
pode ser não só seu representante legal, 
mas, também, os seus prepostos implica-
dos como partícipes do crime.

O texto concluiu, ainda, que a capaci-
dade jurídica da pessoa jurídica de realizar 
uma ação penalmente relevante depende 
do modo de agir de seus representantes 
legais ou empregados. Todavia, esta afir-
mativa não significa dizer que a respon-

sabilidade penal da pessoa jurídica estará 
condicionada à apuração da responsabili-
dade penal da pessoa física.

Neste caso, não é mais oportuno con-
dicionar a responsabilidade da empresa à 
responsabilidade da pessoa física median-
te a adoção do sistema de dupla imputa-
ção. Pois bem, a atribuição de responsa-
bilidade das empresas pode ocorrer sem 
prejuízo da responsabilidade penal das 
pessoas físicas que contribuíram para a 
execução do crime. Ou seja, importa em 
reconhecer que pessoas jurídicas e físi-
cas poderão fazer parte do polo passivo 
da ação penal, conjuntamente ou não. Ao 
desconsiderar a tese da dupla imputação, 
o artigo concluiu que a pessoa jurídica, 
por si só, sem a responsabilização de seus 
dirigentes, poderá ser punida.

Outra solução para o combate do 
crime de trabalho em condições aná-
logas às de escravos pode ser encon-
trada na jurisdição e na competência 
da Justiça do Trabalho. Com base no 
Direito Processual Constitucional, su-
gere-se uma ferramenta de ajuste mais 
eficiente de tecnologia jurídica, que te-
nha a eficácia centralizada em matéria 
de sua notória especialização, porque a 
escravidão está associada à exploração 
de mão de obra, a mais vil de todas. 
Com isso, afirmou ser possível a trami-
tação de ação penal, perante as varas 
trabalhistas que ainda não têm essa 
competência. Implica dizer que, ao im-
plantar a competência, o ordenamento 
jurídico brasileiro estaria evoluindo em 
decorrência dos novos cenários que 
detém a Ciência do Direito, na medi-
da em que este crime tem como vítima 
o trabalhador que deveria ser tratado 
com dignidade. Dessa forma, poden-
do-se aplicar o art. 114 da CRFB/88, 
com a redação da EC 45, fazendo-se 
uma interpretação de que a Justiça do 
Trabalho deve ser considerada compe-
tente para processar e julgar ações pe-
nais, desde que sejam decorrentes da 
relação de trabalho e com vínculo em-

pregatício celetista como espécie, den-
tre outras. Inclusive, em decorrência 
desta mudança proposta como uma 
possível solução, o Ministério Público 
do Trabalho passaria a ter a competên-
cia para denunciar crimes em ação pe-
nal de natureza trabalhista, decorrente 
de atos praticados numa relação de tra-
balho. Infelizmente, não é este o atual 
entendimento do STF que, em matéria 
de competência da Justiça do Trabalho, 
pronunciou-se para retirar-lhe a com-
petência penal de forma geral.

O Plenário do STF decidiu que 
a Justiça do Trabalho não tem com-
petência para julgar ações penais, 
ainda que sejam decorrentes de re-
lações de trabalho. A decisão foi to-
mada por unanimidade no dia 1º de 

fevereiro de 2007, na primeira sessão 
do ano. A liminar valerá até que to-
dos os ministros julguem o mérito da 
questão, porque uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI 3.684-MC, 
decisão proferida pelo relator Ministro 
Cezar Peluso) foi proposta pela 
Procuradoria-Geral da República (PGR) 
contra os incs. I, IV e IX do art. 114 da 
CRFB/88, introduzidos pela EC 45. Na 
verdade, pairam dúvidas se esses dis-
positivos ampliaram ou não a compe-
tência da Justiça do Trabalho, permitin-
do-lhe resolver questões criminais.

A PGR alega que o texto da reforma 
do Poder Judiciário, que foi aprovado 
pela Câmara dos Deputados, teve poste-
rior alteração no Senado Federal e que, 
portanto, deveria ter voltado à Câmara, 
o que não aconteceu. Verificou-se que, 
logo após a aprovação da EC 45, o 
Ministério Público do Trabalho e a Justiça 
do Trabalho praticaram atos relativos à 
matéria criminal. Para o Ministro Cezar 
Peluso, a CRFB/88 circunscreve o objeto 
inequívoco da competência penal gené-
rica, mediante o uso dos vocábulos “in-
frações penais” e “crimes”. 

No entanto, a competência da 
Justiça do Trabalho para processar e jul-

A responsabilização penal da pessoa jurídica pelo abuso e 
pela exploração ilegal do trabalho humano surge, assim, 
como forma não apenas de punição das condutas lesivas à 
liberdade individual, mas como prevenção da prática desse 
crime, função essencial da sanção penal.
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gar ações oriundas da relação trabalhista restringe-se apenas 
às ações destituídas de natureza penal, dizendo, ainda, que a 
aplicação do entendimento que se pretende alterar violaria 
frontalmente o princípio do juiz natural, uma vez que, segun-
do a norma constitucional, cabe à justiça comum a matéria 
criminal. Assim, foi deferida a liminar na ADI, com efeitos ex 
tunc, para dar interpretação conforme a CRFB/88 aos incs. I, IV 
e IX de seu art. 114, declarando que, no âmbito da jurisdição 
da Justiça do Trabalho, não está incluída competência para 
processar e julgar ações penais. Não é, portanto, um assunto 
terminado. Tanto o STF, quanto o Congresso Nacional devem 
resolvê-lo dentro de alguns anos. 

Da mesma forma, a política vem entendendo que há perti-
nência em criar criminalização de condutas de pessoa jurídica. 
De fato, igualmente, dentro de algum tempo haverá a equaliza-
ção legal para atender a esta demanda social, num momento 
em que a sociedade deve ser mais informada a fim de participar 
deste importante debate. Por aqui, defende-se a competência 
penal da Justiça do Trabalho e a criminalização de condutas de 
pessoa jurídica em relação ao art. 149 do Código Penal.

NOTAS
1  Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer subme-

tendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a 
condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, 
sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou pre-
posto: (Redação dada pela Lei n. 10.803, de 11.12.2003) Pena – reclusão, 
de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência. 
(Redação dada pela Lei n. 10.803, de 11.12.2003)
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem: (Incluído pela Lei n. 10.803, de 
11.12.2003) I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte 
do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho; (Incluído pela 
Lei n. 10.803, de 11.12.2003) II – mantém vigilância ostensiva no local de 
trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalha-
dor, com o fim de retê-lo no local de trabalho. (Incluído pela Lei n. 10.803, 
de 11.12.2003) [...].

2  Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração 
direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando ne-
cessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse 
coletivo, conforme definidos em lei. § 5º A lei, sem prejuízo da respon-
sabilidade 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.

3  Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibra-
do, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. § 3º As condutas e ati-
vidades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, indepen-
dentemente da obrigação de reparar os danos causados.

4  Art. 203 – Frustrar, mediante fraude ou violência, direito assegurado pela 
legislação do trabalho: Pena – detenção, de um mês a um ano, e multa, de 
dois contos a dez contos de réis, além da pena correspondente à violência.
§ 1º Na mesma pena incorre quem: (Incluído pela Lei n. 9.777, de 1998) 
I – obriga ou coage alguém a usar mercadorias de determinado estabe-
lecimento, para impossibilitar o desligamento do serviço em virtude de 
dívida; (Incluído pela Lei n. 9.777, de 1998) II – impede alguém de se 
desligar de serviços de qualquer natureza, mediante coação ou por meio 
da retenção de seus documentos pessoais ou contratuais. (Incluído pela 
Lei n. 9.777, de 1998) [...].
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