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Vistos.

E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO:

“A amplitude da defesa, ditada na Constituição Federal, 
decerto, em nome do princípio da proporcionalidade, 
impede que a prova criminal seja feita, exclusivamente, 
por quem interveio na causa em nome de uma das partes, 
ou mesmo daquele que a tenha assistido

longa manus 

não se vê adequação constitucional, à falta de 
conformidade com a garantia da ampla defesa, quando 
a prova criminal-acusatória é feita exclusivamente por 
policiais
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  Newton Varella 
Júnior  Cadastro IBCCRIM 
3128

Pesquisadora:

Direito penal. Legislação extravagante. Estatuto do 
desarmamento. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

  Aristides Pedroso 
de Albuquerque Neto  
Cadastro IBCCRIM 3129

Pesquisadora:

Execução penal. Falta disciplinar grave. Regressão 
do regime prisional. Desproporcionalidade.

José Cichocki Neto  
  Cadastro IBCCRIM 3130

Pesquisador: 

Direito processual penal. Crimes contra a propriedade 
imaterial. Violação de direito de autor. Ausência de prova.

Rodrigo Collaço  
  Cadastro IBCCRIM 3131

Pesquisadora: 

Direito penal e processual penal. Ato infracional 
análogo à posse de drogas para consumo próprio. 
Liberdade assistida. Excesso de prazo.

HC Moarcyr de 
Moraes Lima Filho  Cadastro 
IBCCRIM 3132

Pesquisadora: 

JURISPRUDÊNCIA ANOTADA

Direito penal e processual penal. Crimes ambientais. 
Responsabilidade penal da pessoa física e jurídica.

 Rosa Weber
Cadastro IBCCRIM 3133

Pesquisador:

Anotação:

a 
responsabilização penal da pessoa jurídica não pode ser desassociada 
da pessoa física – quem pratica a conduta com elemento subjetivo 
próprio DJe

DJe 
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HC DJe
HC DJe

 intenção expressa do 
constituinte originário, não apenas a de ampliar o alcance das sanções 

de individualização dos responsáveis internos na corporação

o ilícito decorreu de 
deliberações ou atos cometidos por indivíduos ou órgãos vinculados à 
empresa, no exercício regular de suas atribuições internas à sociedade, 
enquanto comportamentos aceitos pela pessoa jurídica, concernentes 
à sua atuação social ordinária; e ainda que tal atuação tenha se 
realizado no interesse ou em benefício da entidade coletiva

“uma questão jurídica quase que em tese, que diz respeito, 
eu diria, à responsabilidade objetiva ou não da pessoa jurídica, 
independentemente de qualquer sujeito

expressa intenção do constituinte originário

As 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

ASSIS MACHADO

et al. , Série Pensando o 
Direito, Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça 

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 de sua entidade


