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Nos artigos anteriores procuramos demonstrar que a responsabilidade objetiva 
gradativamente foi sendo introduzida no direito brasileiro, alcançando a pessoa física 
dos administradores em segmentos como os do Direito Tributário e do Consumidor. 
Entretanto, existe uma área em que a responsabilidade subjetiva reina absoluta, a do 
Direito Penal. Se formos analisar o campo da responsabilidade jurídica sob a ótica de 
seu apenamento, iremos verificar que existem círculos concêntricos de gravidade. 
 
Em um círculo maior se encontra a responsabilidade civil, de natureza patrimonial, cuja 
pena intenciona tão somente repor o patrimônio do lesado. Trata-se daqueles casos 
em que uma indenização constitui a pena máxima para o ofensor. 
 
Em um círculo menor encontra-se a responsabilidade administrativa, ora de caráter 
subjetivo, ora objetivo, consistente nas obrigações perante a Administração Pública 
lato sensu, que se configura, por exemplo, nos deveres do administrador financeiro 
perante o Banco Central, do diretor de relações com investidores perante a Comissão 
de Valores Mobiliários, do gerente de uma empresa diante das autoridades de 
Vigilância Sanitária etc. Nesses casos não basta a indenização. A conseqüência do 
ilícito normalmente envolve multa, suspensão temporária de atividade, proibição de 
exercício de função ou cargo, vedação de negócios com o Estado e assim 
sucessivamente.  
 
Finalmente, em um terceiro círculo identificamos a responsabilidade penal, de todas a 
mais severa. São os casos considerados pela sociedade, por meio de seu direito 
positivo, ofensas graves, a demandar punições mais rigorosas. Como se sabe, a pena 
máxima é a de supressão da liberdade, existindo outras de natureza mais leve, como a 
prestação de serviços à comunidade, a de multa e atos de conforto à vítima. 
Tratando-se de um campo onde o mais precioso dos valores individuais, qual seja, a 
liberdade, está em jogo, é natural que uma série de cuidados sejam tomados para que 
o suposto infrator tenha todas as garantias de defesa e, além disso, as de que só será 
incriminado se efetivamente restar contra ele provada a sua culpa ou dolo. 
 
Assim, não há como se afastar a responsabilidade subjetiva, que procura averiguar a 
existência de um ato omissivo ou comissivo, intencional ou culposo. 
 
O Direito brasileiro não admite, em nenhuma hipótese, a responsabilidade objetiva no 
campo penal. Seria extremamente perigoso admitir o contrário, pois indivíduos 
poderiam ser apenados sem que restasse provada a sua efetiva responsabilidade. 
 
O que importa assinalar, é que as hipóteses de responsabilidade penal de 
administradores têm se ampliado. No passado apenas hipóteses como fraude contra 
credores, falência fraudulenta, desfalques e outros crimes desta natureza poderiam 
atingir os administradores. Os tempos modernos, contudo, assistem uma realidade 
totalmente diferente. Existe uma tendência à criminalização dos comportamentos 
empresariais, existindo mesmo a apenação da pessoa jurídica, além das pessoas 
físicas dos administradores. A gravidade dos atos corporativos de natureza ilícita cada 
vez mais se generaliza enquanto sentimento social, o que traz como conseqüência a 
criação de novas figuras delituosas. 
 
O administrador hoje convive com riscos de crimes contra a concorrência, contra o 
meio ambiente, contra a saúde pública, contra o consumidor, contra o sistema 



tributário etc. Tal é a complexidade das normas definidoras desses crimes e tão 
complexa a teia de relacionamentos empresariais que podem dar surgimento a elas 
que o administrador hoje precisa estar bastante consciente dos riscos que envolvem 
sua atividade e das maneiras de evitá-los, ou, pelo menos de minorá-los. 
 
Sem querer parecer dramático, administrar uma empresa nos dias atuais implica na 
administração diária de riscos de natureza penal, inexistentes no passado. Portanto, 
deve o administrador se cercar de procedimentos empresariais que controlem a sua 
ocorrência. 
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