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RESUMO 

O presente estudo investiga a posição jurídica do compliance officer, e a relevância penal de 

sua omissão à luz do artigo 13, § 2º, do Código Penal. Para tanto, buscou-se delimitar os 

pressupostos jurídico-penais que fundamentam a possibilidade de imputação de um 

acontecimento típico a título de omissão imprópria, em observância aos princípios 

orientadores do Direito Penal moderno. A partir da diretriz material do domínio sobre o 

fundamento do resultado, inicialmente desenvolvida por Bernd Schünemann, torna-se 

possível fundamentar e delimitar materialmente a posição de garantidor do compliance 

officer, no âmbito de um modelo organizativo de vigilância em criminal de compliance. Em 

regra, o compliance officer ocupa posição de garante de vigilância fragmentária sobre a 

fonte de perigo empresa, a partir da assunção voluntária, lícita e fática de deveres residuais 

transferidos por delegação do garantidor originário. Tais deveres circunscrevem-se à 

detecção, investigação e transmissão da informação sobre fatores de riscos penais. A 

omissão desses deveres pode apresentar relevância penal, quando produzido acontecimento 

típico não evitado em razão de bloqueio informacional por parte do compliance officer, e 

desde que presentes os demais pressupostos jurídico-penais da omissão imprópria. Porém, 

por se tratar, na maioria das vezes, de omissões sucessivas, em razão do domínio escalonado 

sobre a fonte de perigo empresa, haverá dificuldade de imputação do resultado ao 

compliance officer, diante da necessidade de se comprovar que a realização de sua ação 

devida teria evitado o resultado com grau de segurança próximo aos limites da certeza.  

 

Palavras-chave: Compliance officer – Direito Penal econômico – delitos omissivos 

impróprios – posição de garante – domínio de controle e vigilância sobre 

uma fonte de perigo – deveres de detecção, investigação e transmissão 

sobre riscos penais – vantagem informacional – teoria da evitabilidade. 
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ABSTRACT 

This study analyzes the legal role of the compliance officer, and the criminal relevance of 

his omission in light of article 13, § 2, of the Brazilian Criminal Code. For that purpose, it 

was sought to delimit the criminal legal assumptions that support the possibility to attribute 

a typical event by way of improper omission, in compliance with the guiding principles of 

modern Brazilian Criminal Law. Starting from the material guideline of the domain on the 

basis of the result, initially developed by Bernd Schünemann, it is possible to substantiate 

and materially define the position of guarantor of the compliance officer, within the 

framework of an organizational model of criminal compliance surveillance. As a rule, the 

compliance officer holds the position of guarantor of fragmentary surveillance on a 

company's source of danger, from the voluntary, licit and factual assumption of residual 

obligations transferred by delegation from the original guarantor. These obligations are 

limited to the detection, investigation and transmission of information on criminal risk 

factors. The omission of these obligations is deemed to be of criminal relevance, when the 

occurrence of a typical event is not prevented due to an informational blockage by the 

compliance officer, and since other legal and criminal assumptions of the improper omission 

are present. However, as it is most of the times, successive omissions, due to the scaled 

domain over the company's source of danger, it will be difficult to attribute the result to the 

compliance officer, due to the need to prove that the performance of his due action would 

have prevented the result with a degree of security near to the limits of certainty.  

 

Keywords: Compliance officer – Economic Criminal Law – improper omissive crime – role 

of guarantor – domain of control and surveillance over a source of danger – 

obligations of detection, investigation and transmission on criminal risks – 

informational advantage – theory of avoidability. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo busca apresentar um modelo estruturado e racional de análise 

dogmática para solução de casos envolvendo possíveis omissões do compliance officer no 

âmbito de um modelo organizativo da vigilância penal empresarial em criminal 

compliance. 

Em razão dos diversos elementos que compõem a punibilidade penal por omissão 

imprópria, e das limitações do presente estudo, optou-se por estabelecer um modelo 

dogmático que se centra na análise de sua tipicidade objetiva. Com isso, foi possível uma 

análise mais verticalizada sobre os pressupostos jurídico-penais singulares da omissão 

imprópria, principalmente, o requisito da posição de garante.  

Isso não significa, de forma alguma, que a responsabilização penal por omissão 

imprópria dispensa a presença dos demais elementos da punibilidade. A constatação da 

tipicidade objetiva é apenas a primeira moldura a ser preenchida para imposição de sanção 

penal. Para que haja sua punibilidade devem estar presentes todos os elementos da omissão 

imprópria (tipicidade objetiva, tipicidade subjetiva, antijuridicidade e culpabilidade). 

Assim, a investigação foi dividida em dois grandes blocos teóricos comunicantes, 

conjugados na parte final do presente estudo para se alcançar uma resposta 

dogmaticamente segura sobre a problemática proposta. 

O primeiro capítulo destina-se ao estudo dogmático da omissão imprópria, 

tomando-a como realidade existencialmente dada em nosso ordenamento jurídico, 

conforme extraído do artigo 13, §2º, do Código Penal. Mas, para além de uma investigação 

meramente codificante e formal, buscou-se perquirir e delimitar os pressupostos jurídico-

penais legitimadores e fundamentadores da imputação a título de omissão imprópria.  

O primeiro subcapítulo trata, assim, de analisar os elementos comuns que compõem 

a tipicidade objetiva da omissão penal, seja ela própria ou imprópria. Com isso, a 

delimitação do que configura a situação típica, a ausência de uma ação esperada e a 

capacidade de realizar tal ação, foi estabelecida a partir de critérios dogmáticos que melhor 

se ajustam aos princípios e fins de nosso Direito Penal. 

Já o segundo subcapítulo trata de analisar os critérios diferenciadores da omissão 

penal, os quais, por sua vez, configuram genuinamente a omissão imprópria. Buscou-se, 
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nesse contexto, principalmente, a fundamentação material das posições de garantidor nos 

crimes omissivos impróprios. Isso porque a posição de garante – o dever de agir para evitar 

o resultado – deve fundamentar-se, necessariamente, em considerações ligadas ao Direito 

Penal. Ao contrário do que muitos manuais de Direito Penal infelizmente apregoam, seu 

fundamento não se esgota na mera enunciação formal de uma fonte. Deve existir, 

obrigatoriamente, uma fundamentação material vinculada aos princípios orientadores de 

nosso Direito Penal. 

Para tanto, foram analisadas as principais teorias que buscam fundamentar 

penalmente os deveres de evitação sobre acontecimentos típicos. Tratou-se de examinar, 

principalmente, o desenvolvimento e a evolução dogmática da teoria das funções, 

originalmente formulada por Armin Kaufmann, e sustentada por grande parte da doutrina 

atual, bem como a teoria do domínio sobre o fundamento do resultado, originalmente 

desenvolvida por Bernd Schünemann, a qual também apresenta especial relevância 

dogmática. Ainda foi dedicado espaço para analisar, brevemente, a teoria de Enrique 

Gimbernat Ordeig e a teoria de Günther Jakobs. A partir de referido exame constata-se que 

a diretriz material do domínio sobre o fundamento do resultado, desenvolvida por Bernd 

Schünemann, é a que apresenta melhor capacidade de fundamentação material das 

posições de garante, em observância aos princípios orientadores do Direito Penal.  

Com base nisso, no terceiro subcapítulo do primeiro bloco teórico, foi analisada a 

tipicidade objetiva do artigo 13, §2º, do Código Penal, com base nos resultados dogmáticos 

então obtidos, propondo-se a correção valorativa de seus enunciados meramente formais. 

Adicionalmente, ainda foi examinado o disposto no artigo 2º da Lei nº 9.605/1998 (Lei dos 

Crimes Ambientais) com base nos mesmos pressupostos jurídico-penais, uma vez que se 

trata de dispositivo legal que, excepcionalmente, veicularia posições de garante para além 

do que estabelece o artigo 13, §2º, do Código Penal. 

Por sua vez, o segundo capítulo desse estudo trata de analisar as características em 

torno da organização empresarial em compliance, mais especificamente os contornos do 

que configura o criminal compliance, e o papel do compliance officer.  

O primeiro subcapítulo desse segundo bloco examina o fenômeno do compliance 

como movimento internacional, e de harmonização legislativa mundial, a fim de auxiliar a 

compreensão em torno de seu estado atual, principalmente, em nosso plano normativo 

nacional.  
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Já o subcapítulo seguinte analisa as características do criminal compliance como 

modelo organizativo de vigilância sobre riscos penais decorrentes da atividade empresarial. 

Além das questões relacionadas à autorregulação empresarial, examina-se o que configura, 

minimante, uma organização empresarial em criminal compliance efetiva, o compliance 

program, e a própria estruturação orgânica interna desse modelo de vigilância.  

O terceiro subcapítulo da segunda parte delimita as características e o papel 

propriamente dito do compliance officer no âmbito de um modelo organizativo de 

vigilância em criminal compliance. A partir dos standards mínimos que orientam a 

efetividade de uma organização em compliance, são estabelecidas suas funções 

fundamentais e seu respectivos deveres, os quais, posteriormente, devem ser levados em 

consideração para análise de eventual responsabilidade penal por omissão imprópria.  

No fechamento do segundo bloco teórico, é analisado o estado atual das questões 

relacionadas ao criminal compliance em nossa realidade normativa nacional. Para tanto, 

examina-se, brevemente, a Lei nº 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Capitais), e a Lei nº 

12.846/2013 (Lei Anticorrupção), posteriormente regulamentada pelo Decreto nº 

8.420/2015. 

A partir dos modelos teóricos estabelecidos nos dois primeiros blocos, o terceiro 

capítulo reúne, por sua vez, a análise da questão central objeto do presente estudo: a 

responsabilidade penal do compliance officer sob o enfoque do artigo 13, §2º, do Código 

Penal.  

Para tanto, foi necessário ainda estabelecer na primeira parte desse capítulo alguns 

aportes com relação aos dirigentes empresariais como garantidores de vigilância sobre a 

fonte de perigo empresa. Ainda que esse tema não seja objeto da presente investigação, não 

é possível analisar a responsabilidade penal do compliance officer sem o exame de 

algumas questões relacionadas.  

No subcapítulo seguinte ainda foi realizado outro recorte necessário, o qual tomou 

como base dois julgamentos paradigmáticos que trataram, ainda que indiretamente, da 

questão da responsabilidade penal do compliance officer por omissão. Trata-se do acórdão 

proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Penal nº 470, e do 

acórdão proferido pelo Tribunal Federal da Alemanha no caso BGH– 5 StR 394/08. A 

análise de ambos casos busca extrair alguma capacidade de rendimento para a construção 



11 
 

do modelo dogmático para análise do papel do compliance officer à luz da omissão 

imprópria.  

Com base em tudo que estabelecido ao longo da presente investigação, o último 

subcapítulo analisa, finalmente, a criação da posição jurídica do compliance officer no 

âmbito de um modelo organizativo de vigilância, e relevância penal de sua omissão, nos 

termos do artigo 13, §2º, do Código Penal. 

O último capítulo reúne as conclusões da presente investigação.  
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1. A OMISSÃO PENALMENTE RELEVANTE 

 

A proteção de bens jurídicos pelo Direito Penal, diante da multiplicidade de 

variantes sociais, não se esgota unicamente na proibição de modalidades de ações 

juridicamente indesejáveis passíveis de afetar tais bens, mas também ocorre por meio da 

imposição de deveres (normas mandamentais)1. É a proteção de tais valores sociais que 

justifica a intervenção subsidiária – por meio da imposição de pena – do Direito Penal, 

sendo, ainda, fundamental que o Direito Penal “atue sobre uma sociedade onde a maioria 

dos cidadãos tenha a convicção de que determinado comportamento proibido é 

efetivamente desvalorado”2. A omissão penal surge, então, como resultado desta imposição 

de deveres concretos sob a perspectiva da função de proteção (não afetação) de bens 

jurídicos3. 

Mas se do ponto de vista ontológico as omissões como forma de manifestação do 

comportamento humano são sempre idênticas, o mesmo não se afirma sob a ótica do 

Direito Penal, e, normativamente, sua diferenciação valorativa é manifesta. 

Independentemente das discussões filosóficas que giram em torno da possível – ou 

não – distinção entre ação e omissão com base nos pensamentos de Kant e Hegel, a 

distinção valorativa entre a omissão é uma realidade (normativa) existencialmente dada em 

nosso ordenamento jurídico e, a partir delas, será construído o caminho para o 

enfrentamento da problemática central do presente estudo.  

A omissão penal, assim, manifesta-se em nosso ordenamento jurídico por meio de 

duas modalidades típicas distintas. Em uma primeira forma, mediante a imposição de ações 

possíveis, que devem ser executadas por todos para impedir a concretização da afetação 

sobre bens jurídicos. Já na segunda modalidade, mediante a imposição de ações possíveis a 

quem terá, em razão da assunção de deveres pessoais especiais, o dever de impedir tal 

resultado4. 

                                                           
1TAVARES, Juarez. Teoria dos crimes omissivos. São Paulo: Marcial Pons, 2012. p. 294. 
2OLIVEIRA, Ana Carolina Carlos de. Direito de intervenção e direito administrativo sancionador: o 

pensamento de Hassemer e o direito penal brasileiro. 2012. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-

Graduação em Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. p. 33. 
3BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Do tratamento penal da ingerência. 2015. Tese (Livre Docência) – Faculdade de 

Direito. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. p. 21-22. 
4TAVARES, Juarez. Teoria dos crimes omissivos, cit., p. 294. 
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Estas duas modalidades distintas de omissão penal dão origem à tradicional 

denominação dogmática de crimes omissivos próprios e crimes omissivos impróprios ou, 

respectivamente, omissão própria e omissão imprópria. 

A omissão própria, conforme destaca Claus Roxin, recebe essa denominação 

porque, no caso, expressamente descreverem uma omissão, prevendo para ela um marco 

penal próprio, e também porque para tais omissões inexistiria uma “contrafigura” em 

forma de delito comissivo5.  

Já a omissão imprópria recebe essa denominação porque “sua punição deriva de um 

tipo comissivo, conforme a pena prevista ao mesmo, e porque a omissão tem sua 

‘contrafigura’ correspondente” em um tipo penal que prevê uma atuação ativa, 

complementa o jurista alemão6.  

Dentro do espectro dos tipos penais de omissão imprópria, haveria ainda uma 

segunda possibilidade de diferenciação (bifurcação).  

 Em um primeiro grupo encontram-se tipos penais de omissão imprópria 

expressamente previstos na parte especial da legislação penal. Trata-se de tipos penais nos 

quais as omissões foram postas pelo legislador ao lado de uma conduta comissiva, quando 

estas cumprem os requisitos neles indicados e em conjugação com uma posição pessoal 

especial do sujeito. Neste grupo, a própria legislação penal trata de equiparar, na parte 

especial, ação e omissão com base em pressupostos especiais7. 

No segundo grupo, encontram-se aquelas omissões impróprias que não encontram 

abrigo em tipos penais da parte especial. São omissões que, por força de disposição legal 

estabelecida na parte geral do Código Penal, equiparam-se à realização de um tipo penal 

comissivo previsto na parte especial. Trata-se de omissões que abarcam o “dever de 

responder” originado nas “posições de garante”8. São essas omissões que especificamente 

importam para o presente estudo.  

A terminologia empregada pela doutrina para diferenciar tais modalidades de 

omissão penal – própria ou imprópria –, porém, não é unânime. 

                                                           
5ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito. 1. ed. Tradução 

espanhola: Diego-Manuel Luzón Peña; José Manuel Paredes Castañón; Miguel Díaz y Garcia Conlledo; 

Javier de Vicente Remesal. Madrid: Civitas, 2014. t. 2, p. 759. 
6Id. Ibid., p. 759 (tradução nossa). 
7Id. Ibid., p. 759-760. 
8Id. loc. cit. 
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Santiago Mir Puig distingue, por exemplo, a omissão penal entre “tipos de omissão 

pura” e “tipos de comissão por omissão”.  

Segundo o autor, os tipos de ação se dividem em tipos de mera atividade e 

resultado. Já os tipos de omissão estariam divididos entre aqueles que punem o não fazer 

algo determinado e os que punem a não evitação (exigida) de um resultado. Os primeiros 

seriam a contrapartida dos delitos de mera atividade na omissão penal, constituindo os 

tipos de omissão pura. Os segundos, por sua vez, seriam os equivalentes aos delitos de 

resultado, recebendo o nome de comissão por omissão9.  

Mas, conforme destaca Juarez Tavares, ainda que se afirme a inadequação da 

denominação de crimes omissivos impróprios ou omissão imprópria, “mais inadequada 

ainda será a denominação de crimes comissivos por omissão, pois não se trata de crime 

comissivo, senão de crime omissivo”10. 

Heloísa Estellita, nessa mesma linha, ao optar pela denominação terminológica de 

omissão imprópria, justifica a opção rechaçando a terminologia crime comissivo por 

omissão a fim de evitar equívocos sobre a alocação do desvalor penal na omissão. Nesse 

sentido, registra a autora:  

A expressão crimes comissivos por omissão parece colocar em destaque a 

equiparação legal, em termos de desvaloração, da resposta penal para a 

comissão que causa um resultado e para omissão de garantidor que não 

evita esse resultado, mas isso não quer dizer que no crime omissivo 

impróprio alguma parte da desvaloração típica recaia sobre um agir. Daí 

preferimos a denominação omissão imprópria11.  

 

Dessa forma, ainda que objeto de críticas doutrinárias12, a terminologia omissão 

própria e omissão imprópria nos parece a mais adequada não apenas para o 

                                                           
9MIR PUIG, Santiago. Derecho penal: parte general. 9. ed. Barcelona: Reppertor, 2011. p. 318. 
10TAVARES, Juarez. Teoria dos crimes omissivos, cit., p. 312. 
11ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão: estudo sobre a 

responsabilidade omissiva imprópria de dirigentes de sociedades anónimas, limitadas e encerregados de 

cumprimento. São Paulo: Marcial Pons, 2017. p. 75. 
12Juarez Tavares afirma ser inadequada tanto a denominação de crimes comissivos por omissão, quanto a de 

crimes omissivos impróprios. Para o autor, não seria adequada nem mesmo a sugestão de Jescheck no 

sentido de denominar os crimes omissivos próprios como crimes omissivos simples; e os crimes omissivos 

impróprios como crimes de omissão qualificada, em razão de os sujeitos de tais crimes possuírem uma 

qualidade específica, que não é inerente e nem existe nas pessoas em geral, a qual seria, no caso, a posição 

de garante, gerada a partir da vinculação de proteção de bem jurídico entre o sujeito e a vítima. Isso porque, 

ainda que nos crimes omissivos próprios (ou simples), não haja referência direta aos deveres de garantidor, 

existem crimes omissivos próprios com esta qualificação especial sobre o sujeito. Seria o caso, por 

exemplo, do crime de prevaricação (artigo 319 do Código Penal). Para o autor, a solução mais coerente 

com a exigência do princípio da legalidade, “embora não exaustiva e nem perfeita, seria a previsão na Parte 

Especial do Código Penal, dos delitos que comportam a punição pela omissão”. TAVARES, Juarez. Teoria 

dos crimes omissivos, cit., p. 312. 
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desenvolvimento do presente estudo, mas também para o enfrentamento cotidiano da 

problemática em torno dos crimes de omissão.  

Seja em razão de sua maior capacidade de rendimento para afastar qualquer 

semelhança entre omissão imprópria e delitos por comissão, seja para não haver equívocos 

sobre a residência de seu desvalor jurídico-penal, ou, ainda, simplesmente, porque “a 

denominação tradicional está tão arraigada à prática doutrinária e jurisprudencial, que será 

melhor conservá-la, até mesmo em face de sua aceitação geral”13, aqui adota-se a 

terminologia de crimes omissivos próprios (ou omissão própria) e crimes omissivos 

impróprios (ou omissão imprópria). 

Os crimes omissivos próprios – ou de omissão própria – conforme visto, 

encontram-se estabelecidos em tipos penais que expressamente descrevem uma omissão, 

encerrando marco penal próprio. Referidos tipos penais estão, assim, amplamente 

difundidos na parte especial do Código Penal e também nas leis penais especiais.  

Exemplo clássico de delito omissivo próprio é o crime de omissão de socorro, 

previsto em nosso ordenamento jurídico no artigo 135, caput, do Código Penal. Estabelece 

o referido artigo:  

Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à 

criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao 

desamparo ou em grave e iminente perigo; ou não pedir, nesses casos, o 

socorro da autoridade pública. 

 

Possivelmente, trata-se do exemplo de crime de omissão própria inexoravelmente 

constante de todo estudo doutrinário dedicado à omissão penal, de forma que, aqui, não 

será diferente o seu uso. 

Tal decorre não apenas de sua capacidade de rendimento para compreensão do que 

configura omissão própria, mas, principalmente, porque também desafia o que pode ser 

considerado ou não omissão imprópria. 

Assim, tracemos o seguinte caso hipotético: um banhista está sentado com sua 

cadeira de praia à beira mar, voltado para a água. Em determinado momento, o banhista 

observa que uma criança está se afogando no mar, a poucos metros de distância. A criança 

clama por socorro. O banhista, ciente de que a criança está se afogando, nada faz e 

continua a ler seu jornal. Ele não ingressa no mar para resgatá-la e nem sequer busca ajuda 

                                                           
13TAVARES, Juarez. Teoria dos crimes omissivos, cit., p. 314. 



16 
 

do salva-vidas que está próximo dali, dentro de seu campo de visão. A criança, 

infelizmente, não escapar do afogamento e vem a óbito.  

Neste caso, se está diante, em tese, do crime omissivo próprio de omissão de 

socorro, qualificado pelo resultado morte, previsto no artigo 135, parágrafo único, do 

Código Penal.  

Agora tracemos o mesmo exemplo, apenas acrescentando elementos pessoais 

especiais dos envolvidos: um banhista está sentado com sua cadeira de praia à beira mar, 

voltado para a água. Em determinado momento, o banhista observa que seu filho está se 

afogando no mar, a poucos metros de distância. A criança clama por socorro. O banhista, 

ciente de que seu filho está se afogando, nada faz e continua a ler seu jornal. Ele não 

ingressa no mar para resgatá-la e nem sequer busca ajuda do salva-vidas que está próximo 

dali, dentro de seu campo de visão. A criança, infelizmente, não consegue escapar do 

afogamento e vem a óbito.  

Em que pese ontologicamente estarmos diante do mesmo comportamento humano, 

da mesma omissão, anteriormente traçada, a qual se amoldaria ao tipo penal de omissão de 

socorro qualificado pelo resultado morte, não incide, aqui, o artigo 135, parágrafo único, 

do Código Penal.  

Isso porque, se está, em tese, diante de um protótipo de crime de omissão imprópria 

e não de omissão de socorro (omissão própria). Se denomina imprópria esta omissão 

porque a punição deriva de um tipo comissivo (o de homicídio) e conforme a pena ali 

prevista.  

Assim, a omissão do pai que não socorre seu filho, e o deixa morrer por 

afogamento, encontraria sua contrafigura correspondente no tipo penal comissivo de 

homicídio doloso previsto no artigo 121, caput, do Código Penal.  

Sua omissão penal, portanto, configuraria omissão imprópria e não omissão 

própria. Seu não agir faz com que ele seja responsabilizado penalmente como se houvesse 

praticado o delito comissivo de homicídio doloso, e não simplesmente uma omissão de 

socorro qualificada pelo resultado morte.  

Mas qual é a razão para se afirmar que o pai responde pelo resultado previsto no 

tipo penal comissivo de homicídio (artigo 121, caput, do Código Penal) e não por omissão 

de socorro qualificada pelo resultado morte (artigo 135, parágrafo único, do Código 

Penal)? A simples diferenciação de uma característica pessoal do agente – ser pai – 
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transmudaria radicalmente a incidência penal do caso exemplificado? Pois, de tudo que se 

observa, constata-se que essa é a única diferença entre um exemplo e outro.  

Conforme delineado em sede introdutória, é justamente essa modalidade de 

omissão, que pode vir (ou não) a gerar responsabilização penal sobre sujeitos dotados de 

elementos pessoais especiais, em razão da ocorrência de resultados típicos previstos em 

crimes comissivos diversos, que interessa ao enfrentamento da questão central do presente 

estudo.  

Porém, bastaria apenas a identificação dessa característica pessoal do sujeito para a 

imputação dessa omissão imprópria com base em sua “contrafigura” de tipo penal 

comissivo? Somente a constatação de um não agir, somado à ocorrência de um resultado e 

a existência de uma situação pessoal especial do sujeito, são suficientes? Além disso, o que 

fundamenta e delimita essa condição pessoal especial? Onde encontram-se os seus 

pressupostos?  

Nesse contexto, estabelecidos os pressupostos terminológicos e apresentadas, em 

nível introdutório, formas de manifestações concretas da omissão própria e imprópria (não 

prevista expressamente na parte especial), há que se analisar especificamente as 

características elementares das diferentes modalidades de omissão penal.  

Afirmar que omissão própria é toda aquela que se encontra expressamente prevista 

em um tipo penal da parte especial do Código Penal ou da legislação extravagante, sem 

correspondência em um delito comissivo tipificado, é insuficiente. Da mesma forma é 

insuficiente afirmar que omissão imprópria é toda aquela omissão cuja punição não deriva 

de um tipo próprio, mas sim de um tipo penal comissivo correspondente.  

Fosse assim, talvez não teria sido possível chegar às conclusões distintas 

apresentadas nos casos do afogamento da criança e das omissões dos diferentes banhistas. 

Uma leitura desatenta e apressada da parte especial de nosso Código Penal, despregada de 

critérios legais e dogmáticos rígidos, poderia, ainda assim, afirmar que o pai também deve 

responder por omissão de socorro qualificação pelo resultado morte.  

Conforme destaca Miguel Reale Jr., “o imperativo legal de se evitar o resultado, 

graças ao qual a omissão se faz relevante, não se estende genericamente, mas possui 

destinatário próprio, aquele ao qual cabe juridicamente impedir o evento”14. 

                                                           
14REALE JR., Miguel. Instituições de direito penal: parte geral. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 259. 
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Dessa forma, necessário analisar de maneira mais aprofundada os elementos 

configuradores da tipicidade objetiva da omissão – própria e imprópria15. A partir desse 

passo inicial, será possível delimitar e restringir o universo típico da omissão penalmente 

relevante.  

Ausente um dos elementos comuns à omissão penal, não haverá que se falar em 

omissão penalmente relevante, seja ela própria ou imprópria. Se estará diante, no máximo, 

de um mero não fazer, de uma inação, irrelevante para o Direito Penal. Trata-se, portanto, 

de obter critérios limitadores da omissão penal.  

Ao mesmo tempo, em se tratando de identificar os elementos configuradores da 

tipicidade objetiva comuns às modalidades de omissão penal, já se estará obtendo parte 

significativa dos elementos configuradores da omissão imprópria, os quais serão acrescidos 

por elementos particulares quando da análise específica de sua tipicidade objetiva.  

 

1.1. A tipicidade objetiva da omissão penal 

 

Existem elementos comuns que unem, sob o marco da tipicidade objetiva, um 

conceito geral de omissão penal extensível tanto à omissão própria, quanto à omissão 

imprópria. Tais elementos são: aa) situação típica; bb) ausência de uma ação determinada; 

e cc) capacidade de realizar a ação determinada16.  

 

a) situação típica 

Em primeiro lugar, encontra-se a situação típica como elemento comum do tipo 

objetivo das duas modalidades de omissão penal.  

                                                           
15Conforme delineado em sede introdutória, o recorte metodológico do presente estudo é limitado pela 

análise do tipo objetivo de omissão imprópria, para além de uma leitura meramente positivista. Com isso, 

busca-se encontrar um ponto de partida mínimo, porém rigidamente seguro, para a punibilidade – ou não – 

do compliance officer pela via dos crimes omissivos impróprios. Diante da impossibilidade de se buscar – e 

apresentar – infinitas respostas para as infinitas possibilidades que apenas podem surgir com base em 

situações concretas, trata-se de se estruturar o primeiro passo do longo caminho que deve ser percorrido até 

a punição por omissão imprópria. 
16Nesse sentido: TAVARES, Juarez. Teoria dos crimes omissivos, cit., p. 350-355; MIR PUIG, Santiago. 

Derecho penal: parte general, cit., p. 321-326; BACIGALUPO ZAPATER, Enrique. Manual de derecho 

penal: parte general. Bogotá: Temis, 1996. p. 226-22; e outros. 



19 
 

Hans-Heinrich Jescheck afirma que “a situação fática que permite deduzir em cada 

caso o conteúdo concreto do dever de atuar é a situação típica”17. Na mesma linha, Jorge 

Figueiredo Dias afirma que “a chamada ‘situação típica’ nos delitos de omissão é 

constituída especificamente pelos pressupostos fáticos que permitem determinar o 

conteúdo concreto do dever de atuar”18.  

Em sentido mais avançado, Juarez Tavares afirma que a situação típica contempla 

“aquelas características que fundamentam a omissão constante do tipo, como expressão do 

conflito social que o direito quer regular através da determinação de condutas”19. Ainda 

complementar o autor:  

A omissão típica omissiva engloba todos aqueles elementos ou 

pressupostos que se associam à inação e fundamentam o dever de agir e o 

conteúdo de injusto do fato, com vistas ao perigo ou à lesão do bem 

jurídico20. 

 

Nos crimes omissivos, próprios ou impróprios, há, portanto, uma situação típica 

que fundamenta o dever de atuar – de não se omitir21. Assim, o tipo penal omissivo não é 

configurado somente pela previsão de uma omissão, mas também pela existência de uma 

situação típica que fundamenta seu injusto.  

Nos crimes omissivos próprios, essa situação típica que fundamenta o dever de 

atuar encontra-se, de forma mais ou menos completa, prescrita no próprio tipo penal. Dessa 

forma, como se configurará a situação típica nos crimes omissivos próprios é algo descrito 

pelo próprio tipo penal22. 

É o caso, por exemplo, de tipos penais que descrevem uma situação de desamparo 

da vítima ou de grave e iminente perigo, em razão de estar ela inválida ou ferida, impondo 

o dever de agir diante dessa situação de perigo concreta, como no crime de omissão de 

socorro (artigo 135 do Código Penal)23.  

                                                           
17JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de derecho penal: parte general. 4. ed. Tradução española: José 

Manzanares Samaniego. Granada: Comares, 1993. p. 559 (tradução nossa). 
18DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal: parte geral. São Paulo: Revista de Tribunais, 2007. t. 1, p. 927. 
19TAVARES, Juarez. Teoria dos crimes omissivos, cit., p. 355. 
20Id. loc. cit. 
21ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 814. 
22Id. loc. cit. 
23MIR PUIG, Santiago. Derecho penal: parte general, cit., p. 322. 
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No crime de omissão de socorro, constitui essa situação a descrição acerca da 

criança abandonada ou extraviada e da pessoa inválida ou ferida, que se encontrem ao 

desamparo ou em grave e iminente perigo.  

Dessa forma, o tipo do crime de omissão de socorro não é preenchido simplesmente 

porque o sujeito não atua, isto é, não presta socorro.  

Mais do que isso, conforme destaca Juarez Tavares, há uma situação típica que 

fundamenta o dever de atuar. Se a vítima não se encontrar ao desamparo ou em grave e 

iminente perigo, não há omissão relevante. Poderá haver simples inação, mas não o tipo de 

delito omissivo. É que a conduta ordenada, objeto da norma mandamental, não se esgota 

no simples não agir, senão também é assinalada, com seu conteúdo de injusto, naquelas 

circunstâncias típicas que a fundamentam. Aqui se passa da mesma forma como nos delitos 

comissivos, cuja ação proibida não se esgota na mera causalidade, mas na realização de 

todos os demais elementos típicos que a caracterizam como tal. Ao legislador igualmente 

não importa a mera inação: só quando vinculada às circunstâncias tipicamente descritas24.  

Nos crimes omissivos impróprios, igualmente, também existe uma situação típica 

que fundamenta o dever de agir.  

Excepcionalmente, a situação típica da omissão imprópria também pode estar 

descrita no próprio tipo penal. Trata-se daquelas situações em que o legislador já cuidou de 

incluir na parte especial da legislação penal a previsão de crimes omissivos impróprios25.  

Por regra geral, porém, a situação típica dos crimes omissivos impróprios é 

desencadeada somente pelo perigo de produção de um resultado.  

Assim, conforme destaca Claus Roxin, na omissão imprópria, é o caso, por 

exemplo, de existir, para o pai, uma situação típica que obriga uma atuação se seu filho 

pequeno corre perigo, sendo “indiferente se o filho se encontra em perigo por conta da 

água ou fogo, por avalanche ou por riscos de tráfego ou circulação, ou por uma ameaça 

gerada por homens”26. 

Heloísa Estellita esclarece, por sua vez, que “essa situação de perigo é uma fase na 

qual o resultado ameaça ocorrer, mas que ainda pode ser revertida por meio de uma ação”, 

                                                           
24TAVARES, Juarez. Teoria dos crimes omissivos, cit., p. 355. 
25ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 240. 
26ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 814 

(tradução nossa). 
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sendo, justamente, “ela que ativa ou aciona o concreto dever de agir”27. A configuração da 

situação típica que ativa o dever de agir concreto se dá com o perigo de ocorrência do 

resultado, um perigo que, sem interferência, conduzirá ao resultado típico. 

É o que afirma, também, Jorge Figueiredo Dias. Segundo o autor, no que toca aos 

crimes impróprios de omissão, estabelecidos por força da cláusula de equiparação da parte 

geral do Código Penal, “a situação típica reduz-se à criação de um risco de verificação de 

um resultado típico: ela existe desde que aquele risco ocorre ou é potenciado por força da 

omissão28. 

Já Juarez Cirino dos Santos faz uma abordagem diferente, mas, aparentemente, não 

de todo afastada do que até aqui considerado. O jurista opta por configurar este primeiro 

elemento comum à tipicidade objetiva da omissão penal sob o conceito de “situação de 

perigo para o bem jurídico”, ao invés de somente situação típica.  

Sustenta o autor que “a realidade determinante do dever de agir é a situação de 

perigo para o bem jurídico” e que a situação típica, na forma delineada pela doutrina 

majoritária, constituiria apenas um dos componentes do tipo penal de omissão29.  

De acordo com Juarez Cirino dos Santos, na tipicidade objetiva da omissão própria 

a “situação de perigo para o bem jurídico aparece explícita no tipo legal: deixar de prestar 

assistência (...) à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao 

desamparo ou em grave e iminente perigo”, como no caso do tipo penal de omissão de 

socorro previsto no artigo 135 do Código Penal30.  

Já na omissão imprópria, de acordo com o autor, a situação de perigo para o bem 

jurídico “está implícita no resultado descrito no tipo legal – ou seja, é deduzida de um tipo 

de resultado: matar alguém (art. 121, CP), resultado de lesão de bem jurídico produzível 

por ação proibida ou por omissão de ação mandada” 31.  

Por exemplo, a existência de um ciclista ferido na rodovia indicaria a situação de 

perigo pressuposta no dever jurídico de agir da omissão de ação, em geral.  

Em que pese o mérito da proposta, a qual parece não contrastar com os conceitos de 

situação típica da omissão penal até aqui estabelecidos pelo restante da doutrina, mas 

                                                           
27ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 240. 
28DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal: parte geral, cit., p. 927. 
29SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal: parte geral. 7. ed. Florianópolis: Empório do Direito, 2017. p. 203. 
30Id. loc. cit. 
31Id. loc. cit. 
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somente complementar o fundamento do dever de agir, a partir de um critério veiculado à 

noção de proteção de bem jurídico, é preciso analisar mais profundamente suas colocações.  

No que tange aos crimes omissivos próprios, seu critério de “situação de perigo 

para o bem jurídico” não parece se distanciar do que propõe a doutrina dominante como 

“situação típica” e pode até se garantir certa identidade, sem qualquer consequência 

dogmática.  

O problema surge, porém, ao tratar dos crimes omissivos impróprios.  

Ao afirmar que a situação de perigo para o bem jurídico, fundamentadora do dever 

de agir, está implícita “no resultado descrito no tipo legal”, concluindo que ela, portanto, “é 

deduzida de um tipo de resultado”, como “matar alguém”, automaticamente, o autor está 

limitando as hipóteses de omissão penal imprópria somente aos crimes que descrevem um 

resultado naturalístico em seu tipo legal.  

Por seu raciocínio, seria inadmissível, então, aceitar que crimes de mera conduta, os 

quais se esgotam na execução da conduta prevista no tipo penal, não exigindo um resultado 

naturalístico, sejam praticados por omissão imprópria.  

Além disso, ao sustentar que nos crimes omissivos impróprios a omissão típica 

contém “uma situação de perigo para o bem jurídico”, sempre implícita no resultado 

naturalístico contido num tipo de resultado, Juarez Cirino dos Santos pode estar desafiando 

sua própria doutrina que afirma não admitir tentativa em omissão imprópria. 

Isso porque, para o autor, a não admissão da tentativa nos crimes omissivos 

impróprios resultaria de dois óbices, o primeiro conceitual, o segundo legal32.  

O obstáculo conceitual residiria na suposta impossibilidade de caracterizar o início 

da tentativa nos crimes omissivos impróprios. Já o obstáculo legal residiria no critério legal 

utilizado pelo Código Penal para tratar da tentativa, o qual se referiria, em tese, somente à 

ação e não alcançaria a omissão de ação.  

Ocorre que, ao trabalhar com a noção de somente admitir crimes omissivos 

impróprios de resultado naturalístico, somado a um critério omissivo típico de “situação de 

perigo para o bem jurídico”, Juarez Cirino dos Santos parece estar recepcionando, ainda 

que não intencionalmente, a linha doutrinária que sustenta a possibilidade de delimitação 

temporal do início da tentativa nos crimes omissivos impróprios justamente a partir do 

                                                           
32SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal: parte geral, cit., p. 214. 
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momento em que há um perigo direto ou imediato para o bem jurídico protegido ou o 

perigo existente é aumentado33. 

Conforme sustenta Hans-Heinrich Jescheck, a possibilidade de tentativa na omissão 

imprópria é possível em todos os delitos de resultado, desde que concorram os requisitos 

previstos na norma penal reguladora do conatus. Bastaria delimitar quando começa a 

tentativa em cada caso, o que, segundo o autor, é plenamente possível34.  

De acordo com o jurista alemão, o início da tentativa, nos crimes omissivos 

impróprios, poder ter seu marco temporal auferido justamente “no momento da direta 

colocação em perigo do objeto protegido da ação ou com o aumento de um perigo já 

existente”35.  

Assim, pelo menos este critério delimitador do marco inicial da tentativa parece 

compatibilizar com a proposta de Juarez Cirino dos Santos no sentido de complementar a 

“situação típica” dos crimes omissivos impróprios com a “situação de perigo para o bem 

jurídico” descrita implicitamente nos tipos penais de resultado naturalístico. 

Havendo um lapso temporal entre a situação típica que ativa o dever de agir 

concreto (situação de perigo para o bem jurídico) e o resultado naturalístico, podendo se 

precisar exatamente o momento a partir do qual a intervenção é devida, e até qual 

momento ela pode ser prestada, poderá se falar em tentativa. Nesse sentido, destaca 

Heloísa Estellita: 

[...] a situação típica que aciona o dever (concreto) de agir do garantidor 

coincide com o início da tentativa na omissão, que se daria, segundo o 

terceiro entendimento acima exposto, a partir da existência de um perigo 

direto para o bem jurídico. A partir deste momento, tem o garantidor o 

dever de agir para evitar o resultado, não estando afastada a possibilidade 

de uma intervenção ulterior no sentido do cumprimento do dever de 

agir36.  

 

Dessa forma, não seria possível falar em apenas admitir a desistência da tentativa 

como realização da ação mandada e, por consequência, como cumprimento do dever que 

                                                           
33ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 239-245. 
34JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de derecho penal: parte general, cit., p. 580-581. 
35Id. Ibid., p. 581 (tradução nossa). 
36ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 240. 
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leva à inexistência jurídico-penal da omissão, assim como sustentado por Juarez Cirino dos 

Santos para objetar a tentativa nos crimes omissivos impróprios37.  

Pense-se, novamente, no caso do banhista que assiste, inerte, o afogamento de seu 

filho. Digamos que a criança tenha permanecido na água durante uma hora. Nos últimos 

quinze minutos ela, já se afogando, clamava por socorro. Adicione-se, ainda, outra 

circunstância: quando seu filho começa a clamar por socorro, já se afogando, o pai decide 

sair da praia e ir para casa, fazendo com que seu filho sirva de exemplo para que crianças 

pequenas não entrem desacompanhadas de seus pais no mar.  

Ainda que se considere apenas os últimos quinze minutos nos quais ela permaneceu 

viva, dentro da água, clamando por socorro, como momento da direta colocação em perigo 

do bem jurídico vida, descrito implicitamente no tipo penal que prevê o resultado 

naturalístico morte no artigo 121 do Código Penal, não há como negar que se trata de um 

marco temporal plenamente auferível.  

Assim, da mesma forma, é auferível que, no curso desse lapso temporal, durante o 

qual estaria ativado o dever de agir pela situação de perigo para o bem jurídico, do 

primeiro até o último desses quinze minutos, havia a possibilidade de intervenção do pai 

para evitar o resultado morte no cumprimento de seu dever de agir.  

Agora, a criança, já desacordada, após seus últimos quinze minutos dentro d’água, é 

resgatada por um salva vidas, o qual logra êxito em reanimá-la, impedindo a ocorrência do 

resultado naturalístico morte, quando o pai já não mais conseguiria retornar ao local para 

intervir na ocorrência do resultado. 

Pergunta-se: não há que se cogitar qualquer punição ao pai que, conscientemente, 

abandonou o local onde seu filho se afogava, durante lapso temporal plenamente 

delimitado, no qual ativado seu dever de agir para evitar o resultado morte por conta da 

situação de perigo direto para o bem jurídico vida, tendo o resultado não se consumado 

apenas por circunstâncias alheias à sua vontade?  

Para aqueles que sustentam a possibilidade de delimitar o início da tentativa a partir 

da existência de um perigo direto para o bem jurídico, não haveria como se negar a 

punição a título de tentativa38.  

                                                           
37Nesse sentido sustenta SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal: parte geral, cit., p. 214. 
38JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de derecho penal: parte general, cit., p. 581. 
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Por tais motivos, consideramos que a doutrina desenvolvida por Juarez Cirino dos 

Santos, apesar de seu mérito, pode apresentar certa instabilidade dogmática.  

Assim, para efeitos de tomada de postura no âmbito da análise dos elementos 

comuns da tipicidade objetiva da omissão penal, especificamente da situação típica exigida 

tanto para a omissão própria, quanto para a omissão imprópria, optamos por adotar os 

critérios estabelecidos pela doutrina dominante.  

Tal ocorre, principalmente, para se evitar, desde já, a limitação dos crimes 

omissivos impróprios apenas ao universo dos crimes de resultado naturalístico, 

descartando-se os de mera conduta.  

Pois, conforme se verá em tópico específico, a compreensão atual do tipo como 

descritor de condutas perigosas para bens jurídicos, a qual estabelece que os tipos penais 

tenham como pressuposto que a conduta, no mínimo, coloque em perigo bens jurídicos, 

afasta a não aceitação da prática de crimes de mera conduta por meio de omissão 

imprópria39.  

Portanto, não é a mera omissão ou inação que configura o tipo objetivo de omissão 

penal, própria ou imprópria. Deve ele conter, ainda, a situação típica que fundamenta o 

dever de agir, essencial à sua configuração.  

No caso dos crimes omissivos próprios, o tipo penal deve descrever, ainda que de 

forma incompleta, as circunstâncias que fundamentam o dever de agir e o conteúdo de 

injusto do fato. Já no caso dos crimes omissivos impróprios, a situação típica reside na 

existência do perigo de ocorrência de um resultado típico40. 

Analisando os dois exemplos inicialmente apresentados, envolvendo a omissão 

penal dos banhistas que nada fazem ao observar a criança que, clamando por socorro, se 

afoga e morre, constata-se a situação típica de cada um deles.  

No primeiro caso, de omissão própria do banhista desconhecido, é a situação típica 

de grave e iminente perigo da criança, prevista no artigo 135 do Código Penal, que justifica 

o dever de intervir do banhista. Já no segundo caso, de omissão imprópria do pai, é a 

situação típica do perigo de ocorrência de um resultado típico para o filho que justifica o 

dever de intervir do pai. 

                                                           
39ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 237. 
40Conforme se verá adiante, ao tratar da redação legal do artigo 13, §2, do Código Penal, não há que se 

confundir resultado típico com tipo de resultado, não havendo, aqui, qualquer limitação ao universo dos 

crimes omissivos impróprios, ressoada na questionada proposta de Juarez Cirino dos Santos. 
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b) ausência de uma ação determinada  

O segundo elemento comum no âmbito da tipicidade objetivo tanto à omissão 

própria, quanto à omissão imprópria, é a ausência de uma ação determinada. Trata-se de 

um elemento de certa forma evidente, motivo pelo qual a doutrina não se alonga em 

estabelecer suas bases, mas, sua compreensão, ao mesmo tempo, é essencial para a 

continuidade da investigação de seus elementos derivados e que também são comuns – e 

necessários – às modalidades de omissão penal. 

Estamos falando, portanto, da omissão propriamente dita: a não realização da ação 

requerida.  

Hans-Heinrich Jescheck afirma que “ao tipo do delito de omissão pertence por 

natureza a ausência da ação requerida conforme a situação típica”41. No mesmo sentido, 

Claus Roxin destaca que uma omissão típica se produz somente quando se deixa de 

realizar a ação requerida pela situação típica da omissão penal42.  

No caso dos crimes omissivos próprios, a ação determinada está descrita pelo 

próprio tipo penal, como é o caso de “deixar de prestar assistência” no crime de omissão de 

socorro do artigo 135 do Código Penal.  

Excepcionalmente, também no caso das omissões impróprias previstas na parte 

especial da legislação penal, a ação requerida pode estar prevista, expressamente, no tipo 

penal43.  

Porém, em regra, nos crimes de omissão imprópria equiparados à ação por força de 

disposição da parte geral do Código Penal, a ação determinada não estará descrita na lei.  

Nestes casos, a ação determinada deriva do que é necessário para evitar o 

resultando na situação respectiva44. Nesse sentido, Jorge Figueiredo Dias sintetiza da 

seguinte forma:  

Ao tipo objectivo da omissão pertence ainda, como é claro, a ausência da 

acção devida ou esperada, conforme à situação típica. Que acção seja 

esta, resulta uma vez mais, nos delitos próprios de omissão e nos delitos 

impróprios constantes de um tipo legal de crime especial, da própria lei. 

Nos delitos impróprios de omissão equiparados à acção por força do art. 

                                                           
41JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de derecho penal: parte general, cit., p. 560 (negritos do autor) 

(tradução nossa). 
42ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 

814-815. 
43Id. Ibid., p. 814. 
44Id. loc. cit. 
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10.º, a acção esperada resulta, na falta de menção legal, daquilo que 

segundo a situação típica é necessário para obstar à verificação do 

resultado típico45.  

 

Portanto, manifestada a situação típica que ativa o dever de agir, seja nos crimes 

omissivos próprios, seja nos crimes omissivos impróprios, deve se perquirir acerca da não 

realização de uma conduta determinada (omissão) para que se siga apurando a tipicidade 

de qualquer hipótese de omissão penal.  

No caso dos crimes omissivos próprios, deve-se observar a não realização da ação 

taxativamente prescrita no tipo penal, o que também serve para os crimes omissivos 

impróprios previstos em lei. Já nos crimes omissivos impróprios não descritos em lei, 

deve-se observar a não realização de ações necessárias para impedir a verificação do 

resultado típico.  

 

c) capacidade de realizar a ação determinada 

O terceiro e último elemento comum à tipicidade objetiva da omissão própria e 

imprópria pode ser considerado consequência de seus dois primeiros: situação típica e 

ausência de ação esperada.  

Ao mesmo tempo que deles deriva, tal elemento também possui capacidade 

complementadora. Trata-se da capacidade de realizar a ação determinada.  

Não basta somente que tenha se constatado a ausência de uma ação determinada, 

ativada a partir da existência de uma situação típica que fundamentou o dever de agir, para 

se configure uma omissão penalmente relevante – típica.  

Há que se identificar, ainda, se o sujeito possuía capacidade de realizar tal ação. 

Caso ele não a possua, se estará diante apenas da ausência de uma ação determinada 

(inação), mas não de omissão penalmente relevante.46  

Isso porque, conforme destaca Juarez Tavares, “não se pode obrigar ninguém a agir 

sem que tenha a possibilidade pessoal de fazê-lo”47. A possibilidade de realizar a ação 

                                                           
45DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal: parte geral, cit., p. 928. 
46TAVARES, Juarez. Teoria dos crimes omissivos, cit., p. 352. 
47Id. Ibid., p. 351. 
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devida integra a tipicidade da omissão, pois, se o agente não pode efetivamente cumprir o 

mandato, não realiza o tipo penal omissivo, próprio ou impróprio48.  

Por exemplo, exigir de uma pessoa que não sabe nadar, que ela deva atirar-se na 

água para prestar assistência a quem está se afogando, seria totalmente absurdo e deve ser 

considerado incompatível com os fundamentos da ordem jurídica49.  

Hans-Heinrich Jescheck, por sua vez, explica que a questão da tipicidade da 

omissão deve referir-se à pessoa individualizada que entra em consideração como autor no 

caso concreto, pois “somente a omissão de uma ação determinada que tiver sido possível 

precisamente para este pode ter qualidade de injusto”50.  

Pertence à tipicidade da omissão penal, portanto, a capacidade individual de ação, a 

qual deve ser indicada tão logo o autor tenha estado em condições de aplicar os auxílios 

necessários. Para tanto, se pressupõe que ao autor lhe tenha sido possível fazer de modo 

razoável o exigido pela norma penal51.  

A análise da capacidade de agir no caso concreto, seja nos crimes próprios, seja nos 

crimes impróprios, assume destacada importância, devendo se identificar se a ação 

esperada e exigida do sujeito foi possível ou não.  

Não há que se admitir, porém, a alegação de que a capacidade de agir constitui uma 

exigência típica apenas dos crimes omissivos impróprios, pois, nos crimes omissivos 

próprios, a omissão já estaria descrita no tipo legal, em conjunto com a descrição das 

condições – capacidade – de atuar.  

Ainda que o tipo penal de omissão de socorro, previsto no artigo 135 do Código 

Penal, estabeleça que deve ser responsabilizado aquele que deixa de prestar assistência, 

“quando possível fazê-lo sem risco pessoal”, ele é incapaz de esgotar o que pode ser 

considerado como possível de ser feito sem risco pessoal ao sujeito. Trata-se de redação 

legal aberta e vazia. 

Apenas a análise do caso concreto permitirá identificar se o sujeito deixou de 

prestar a assistência devida quando era ela plenamente possível sem correr riscos pessoais 

(com capacidade de agir).  

                                                           
48REALE JR., Miguel. Instituições de direito penal: parte geral, cit., p. 262-263. 
49Id. Ibid., p. 351-352. 
50JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de derecho penal: parte general, cit., p. 560 (itálicos do autor) 

(tradução nossa). 
51Id. loc. cit. 
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Igualmente, apenas a partir do caso concreto poderá se afirmar que se deixou de 

prestar a assistência devida porque ela era impossível de ser prestada sem correr riscos 

pessoais (incapacidade de agir). Tais respostas não se esgotam, portanto, na tipificação 

prévia do crime omissivo impróprio.  

Afirma Juarez Tavares, inclusive, que a exigência da possibilidade de agir não está 

subordinada à prévia tipificação das condutas omissivas, mas constitui uma condição 

imprescindível do procedimento de imputação, que é inerente a todos os tipos penais de 

resultado ou de mera atividade, sejam ou não cometidos por omissão, submetidos a um 

mandato geral de assistência (crimes omissivos próprios) ou a um especial dever de 

impedir o resultado. Nesse contexto, conclui o autor:  

O condicionamento do processo de imputação faz parte de um sistema de 

comportas, através do qual se pretende delimitar a intervenção estatal. 

[...] Mesmo nos delitos omissivos próprios, nem sempre a lei traça com 

precisão os limites e as formas dos deveres que devem ser cumpridos. 

Nesse caso, como não cabe ao julgador complementar lacunas legais 

mediante um processo de integração da ordem jurídica, já que com isso 

violaria o princípio da legalidade, se lhe reserva o papel de procurar 

esclarecer as condições que devam ser inseridas no âmbito da imputação 

com vistas a tratá-las do mesmo modo como o faria com relação aos 

delitos omissivos impróprios. Só desse modo se lhe poderia reconhecer, 

inclusive, legitimidade na sua atividade cognitiva52. 

 

Dos elementos comuns entre omissão própria e imprópria até aqui estudados, trata-

se, sem dúvida, do mais importante da tipicidade da omissão penalmente relevante.  

Não apenas por sua importância para aferição concreta da tipicidade dos crimes 

omissivos, próprios ou impróprios, e, assim, da consequente possibilidade de imputação 

penal, mas, também, pela importância que exercerá quando do enfrentamento da 

problemática central apresentada no presente estudo.  

Torna-se essencial extrair conceitos duros acerca dos pressupostos e limites do que 

é possível e impossível para a realização da ação exigida. 

Além disso, conforme se tratará mais adiante, em sede de omissão imprópria, a 

regulação extrapenal pode gerar efeitos diretos para a capacidade de agir, delimitando 

                                                           
52TAVARES, Juarez. Teoria dos crimes omissivos, cit., p. 354. 



30 
 

deveres concretos de atuação53, bem como as possibilidades que, juridicamente, o sujeito 

tinha à sua disposição para evitar o resultado54.  

Mas, em que pese a concordância acerca da capacidade – possibilidade – individual 

de realizar a ação determinada como elemento necessário da tipicidade da omissão penal, 

existem posições divergentes acerca de seus pressupostos55.  

 

i) o ponto de partida em Armin Kaufmann 

Conforme tratado em sede introdutória, Armin Kaufmann, em sua paradigmática 

tese de habilitação apresentada perante a Universidade de Göttingen, inaugura o que se 

compreende hoje como uma das modernas teorias sobre omissão penal. É ele, sem dúvida, 

que serve de estopim para que diversos autores também desenvolvam seus estudos acerca 

da problemática em torno dos crimes omissivos, tais como Bernd Schünemann, Wolgang 

Schöne, Hans-Joachim Rudolphi, Georg Freund, e outros ao redor do mundo56.  

Traçando um panorama dos últimos sessenta anos até o momento dogmático no 

qual se encontrava, Armin Kaufmann estabelece que a “possibilidade de atuar se reconhece 

de modo predominante como requisito da omissão, e sempre como requisito do delito de 

omissão”57.  

A partir disso, o autor apura a omissão tendo como base a compreensão da 

capacidade de agir como elemento comum essencial da ação e da omissão58. Mas, conforme 

se verá, em se tratando de um representante da escola finalista do Direito Penal, suas 

formulações estão inexoravelmente conectadas pelos pressupostos da vontade fina do autor.  

 

i.i) a possibilidade física de ação 

O primeiro ponto de análise da capacidade de agir é a constatação da possibilidade 

física (externa, objetiva) da ação em concreto59. 

                                                           
53Leia-se “âmbito” no sentido delimitador (de circunscrição), e não fundamentador, do dever de agir.  
54ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 245 e ss. 
55JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de derecho penal: parte general, cit., p. 561. 
56Vide o prólogo de Eberhard Struensse in KAUFMANN, Armin. Dogmática de los delitos de omisión. 2. ed. 

Tradução espanhola: Joaquín Cuello Contreras; José Luis Serrano. Madrid: Marcial Pons, 2006. p. 16-19. 
57Id. Ibid., p. 48 e ss (tradução nossa). 
58Id. Ibid., p. 99-100. 
59Id. Ibid., p. 55-56. 
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Tal capacidade de ação abarcaria tanto faculdades físicas de uma pessoa, quanto 

habilidades manuais e, também, dados externos sem os quais não seria possível levar a 

cabo determinada ação.  

Ao exemplificar o que se compreende por dados externos ínsitos à possibilidade 

física de ação, o autor afirma que “não há ação de salvamento sem alguém a quem salvar; 

não há ação de matar sem alguém a quem matar”60.  

Portanto, deveria existir o objeto sobre o qual há de recair a ação, assim como 

também devem existir e estar disponíveis os meios de auxílio necessários para realizar a 

ação. Já que, conforme afirma o autor alemão, “quem não sabe nadar, se não tem 

disponível um salva-vidas, não pode socorrer aquele que se afoga”61.  

Por fim, conclui o autor que seria possível resumir estes requisitos externos da 

capacidade de agir à constatação de que “a decisão de uma ação determinada – uma vez 

adotada e mantida – possa também ser realizada”62. 

Para Armin Kaufmann, porém, a possibilidade de realização de uma decisão 

determinada não é suficiente para a capacidade de agir e, com isso, para a omissão.  

 

i.ii) a capacidade de direção final 

A capacidade de direção final consiste em um elemento da capacidade de agir 

porque, somente a partir dos requisitos externos, não seria possível identificar a 

possibilidade de um atuar final, a finalidade potencial, pois a decisão de atuar indicada na 

fórmula acima assentada é suposta, servindo apenas para verificar fatores causais externos. 

A questão da decisão em si, e de seus requisitos, necessitaria, ainda, de maior 

aprofundamento.  

O autor então afirma que, para realização da vontade, não basta estarem disponíveis 

o objeto da atividade e seus respectivos meios. Deve, ainda, haver o emprego de tais 

fatores por meio da direção final. Remetendo-se às concepções finalísticas de Welzel, 

Armin Kaufmann sustenta sua premissa:  

A realização da vontade não é possível quando somente estão disponíveis 

o objeto da atividade e os meios do fato; ainda faz falta o emprego destes 

fatores, a direção final. Esta não se limita à decisão de alcançar 

                                                           
60KAUFMANN, Armin. Dogmática de los delitos de omisión, cit., p. 55 (tradução nossa). 
61Id. loc. cit. (tradução nossa). 
62Id. loc. cit. (tradução nossa). 
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determinado fim, com a subsequente ‘enervação muscular’, mas a direção 

final requer supervisão e o guiamento da ação já colocada em curso, até 

que se alcance seu fim. Por tal motivo, não apenas é necessária a força de 

vontade, mas, da mesma forma, uma medida de intensidade variável – em 

função da situação – de saber ontológico e nomológico, de conhecimento 

ou cognoscibilidade do entorno exterior no qual opera a direção final e os 

meios com os quais opera63. 

 

Portanto, quando se considera a realização de uma decisão, dada por suposta, como 

existente, ainda seria necessário perquirir condições prévias além das puramente físicas. 

Ou seja, deveria haver ainda certa medida de conhecimento ou cognoscibilidade sobre o 

curso da ação.  

Partindo de tais premissas, após aglutinar conceitos de voluntariedade que levariam 

à conclusão de que a capacidade de realização da vontade se baseia na existência – ou 

possibilidade – de conhecimento sobre aquilo de que dependeria tanto o adotar a decisão 

de atuar, quanto sua execução, Armin Kaufmann conclui que “a capacidade de ação tem, 

pois, um aspecto intelectual”64.  

Em outras palavras, a capacidade de agir compreenderia os requisitos cognoscíveis 

para que se realize a decisão.  

Exemplifica o autor afirmando que “quem não sabe que em frente sua casa ocorreu 

um acidente, não pode socorrer; quem não sabe ou não pode chegar a saber que dispõe de 

um telefone, não está – dado do caso – em condições de denunciar a tempo um crime”65. 

Da mesma forma, “quem não tem conhecimento teórico sobre o tratamento de 

determinadas lesões, não pode eleger corretamente os meios para tratá-las”66.  

Ao final, conclui Armin Kaufmann afirmando que, ao elemento da capacidade de 

agir, “pertencem todos aqueles requisitos intelectuais que precisamente possibilitam tanto 

planejar como realizar um ato”, mas que, porém, tais requisitos ainda devem ser objeto de 

estudo mais exaustivo67. 

 

 

                                                           
63KAUFMANN, Armin. Dogmática de los delitos de omisión, cit., p. 56 (tradução nossa). 
64Id. Ibid., p. 56-57 (tradução nossa). 
65Id. Ibid., p. 57 (tradução nossa). 
66Id. loc. cit. (tradução nossa). 
67Id. loc. cit. (tradução nossa). 
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i.iii) capacidade de agir e possibilidade de motivação 

Já que a capacidade de agir compreenderia os requisitos cognoscíveis para que se 

concretize a decisão, segue o autor indagando se não deveria também ter-se em conta todo 

os fatores que formam a vontade, incluídos aí impulsos, instintos e estímulos68.  

Questiona o autor se não haveria ligação entre a capacidade de agir e os limites da 

liberdade da vontade, principalmente questionando a capacidade de agir do inimputável. 

Armin Kaufmann sustenta que o inimputável é capaz de poder atuar finalmente e 

que, ao atuar, ele demonstraria sua capacidade de ação, sendo irrelevante – para a 

formulação conceitual de capacidade de agir – se questionar a origem e validade de suas 

motivações. Afirma o autor:  

Quem com ameaças se vê forçado a omitir segue sendo capaz de agir, da 

mesma forma que conserva a direção final quando se lhe força a atuar. 

Sem dúvida, também o inimputável pode atuar finalmente. Ao atuar, 

demonstra sua capacidade de direção final. Não obstante, o inimputável 

pode ser capaz de agir com respeito a outras ações não levadas a cabo, 

caso reúna os requisitos físicos e intelectuais para tanto e a medida de 

força de vontade necessária para a execução de uma ação. Sobre se 

existiu possibilidade motivação, se a vontade foi (livre) de atuar, mas não 

se atuou, nada se expressa ao verificar a capacidade de agir69. 

 

Para capacidade de agir, portanto, seria necessário apenas a constatação da 

potencialidade da realização final de um atuar. Para o conceito de omissão, essa 

potencialidade é o que basta. Indiferente é a análise de possibilidade de motivação para a 

capacidade de agir.  

Capacidade de agir seria, portanto, finalidade potencial. Um dos requisitos da 

realização final, constituindo uma propriedade da pessoa, deduzível de outras qualidades 

psíquicas e físicas suas com relação aos dados do seu entorno.  

Assim, atualizando exemplo elaborado por Armin Kaufmann se constataria, com 

base em suas formulações, que ao auferir se um sujeito possui capacidade de agir na 

conduta de assistir a determinado show que ocorre na cidade vizinha, não seria necessário 

sondar sua mente, chegando até sua motivação de fundo íntimo, perguntando que atração 

exerceu o show para ele70.  

                                                           
68KAUFMANN, Armin. Dogmática de los delitos de omisión, cit., p. 57. 
69Id. Ibid., p. 58 (tradução nossa).  
70Id. Ibid., p. 59. 
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De acordo com o autor, bastaria somente perguntar se o sujeito supunha a 

realização do show, se ele conhecia o caminho até o evento e se dispunha de meios de 

transportes os quais sabia utilizar para chegar até o referido show. Portanto, “na 

comprovação da capacidade de agir há que se dar por suposto que existe a possibilidade de 

motivação, isto é, que se dão os requisitos de um processo de motivação conducente a uma 

decisão de atuar em determinada direção”, sustenta o autor71.  

Por fim, Armin Kaufmann conclui afirmando que “a capacidade de agir, pois, está 

referida em seus requisitos unicamente à possibilidade de direção final do ato. É “poder 

fático final”, contém um “poder genuíno”. É – como toda capacidade – uma propriedade da 

pessoa72.  

 

i.iv) requisitos intelectuais da capacidade de agir 

Os conceitos e premissas da escola penal finalista, da qual Armin Kaufmann era 

expoente, exerceram, portanto, grande influência em seu conceito de capacidade de agir.  

O autor finaliza a edificação de seu conceito de capacidade de agir com o que, para 

ele, seriam os requisitos intelectuais da capacidade de ação, delimitando em que medida se 

requerem conhecimento e capacidade de conhecimento.  

Armin Kaufmann sustentava a necessidade de conhecimento sobre o fim da ação e 

cognoscibilidade sobre a via de realização73.  

Dessa forma, a atividade final seria um operar dirigido conscientemente a partir de 

seu fim, de forma que, consequentemente, “a capacidade de ação pressupõe que se concebe 

um fim ao qual se dirige o curso da ação”74. 

O conhecimento sobre o fim da ação – possível -, o conhecimento sobre o objeto da 

atividade, constituiria o primeiro requisito intelectual da capacidade de agir.  

Para tanto não era necessário que se estivesse diante de uma certeza subjetiva. 

Ainda que houvesse dúvida sobre o objeto da atividade, seria possível planejar a ação 

devida e executá-la75.  

                                                           
71KAUFMANN, Armin. Dogmática de los delitos de omisión, cit., p. 59 (tradução nossa). 
72Id. Ibid., p. 60 (itálicos do autor) (tradução nossa). 
73Id. Ibid., p. 60-65. 
74Id. Ibid., p. 61 (tradução nossa). 
75Id. loc. cit. 
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Tal decorre do fato de que a capacidade para um agir determinado se funda sempre 

em uma “base cognoscitiva”, qual seja, o conhecimento, ou o considerar possível, sobre o 

objetivo que há de ser alcançado.  

Trata-se de requisitos essenciais à capacidade de agir. Pois, somente a partir de se 

“perceber” o objetivo é que será possível planejar e colocar em marcha a direção final. 

Ainda que seja possível procurar por possibilidades de atuar, somente quando se as 

encontra, quando se percebe um concreto objetivo da ação, seria possível ser capaz de uma 

ação determinada76.  

Registre-se que Armin Kaufmann afirmava que essa base cognoscitiva, de 

conhecimento ou de se considerar possível, deveria operar também sobre a situação típica 

dos crimes omissivos77.  

A cognoscibilidade da via de realização, por sua vez, decorreria da premissa de que 

“a direção final requer, da mesma forma, o emprego de meios adequados para a 

consecução do objetivo conhecido”78. 

Armin Kaufmann nega que, para a capacidade de emprego destes meios necessários 

para alcançar o objetivo, seja necessário o conhecimento sobre eles. Ou seja, segundo o 

autor, aquele que é capaz de agir não necessita saber “que via ou que vias conduzem a 

alcançar o objetivo da ação”79.  

Tal ocorre porque a eleição de meios já seria, por si, parte da direção final, 

bastando, então, que os meios necessários para alcançar o objetivo final sejam 

cognoscíveis80.  

Partindo de exemplo anteriormente traçado, no qual analisa a capacidade de agir 

(salvar) de um guarda florestal que está às margens de um curso d’água, com afluência 

repentina e violenta, e que observa um animal ferido lutando contra a corrente, afirma 

Armin Kaufmann:  

[...] a eleição de meios já é por si parte da direção final. Uma vez que se 

tenha percebido o objetivo como possível direção da ação, a quem está 

interessado em alcançar o objetivo se investiga apenas a questão da via 

possível. Se o guarda tiver notado a situação do pequeno cervo e se 

interessa por eliminar a situação de perigo, ele verificará a possibilidade 

                                                           
76KAUFMANN, Armin. Dogmática de los delitos de omisión, cit., p. 61. 
77Id. Ibid., p. 61 e 65. 
78Id. Ibid., p. 62 (tradução nossa). 
79Id. loc. cit. 
80Id. loc. cit. 
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de alcançar seu objetivo: jogar uma mesa na água, na qual possa se 

manter o animal, ou mergulhar ele mesmo. Basta com que lhe sejam 

cognoscíveis tais possibilidades para dizer que é capaz de ação. Se, ao 

contrário, o guarda não está interessado na salvação do animal, 

provavelmente não cai em conta nem sequer de como se desenvolveria 

uma possível ação de salvamento. Nada muda com isso sobre o juízo de 

que é capaz de ação81.  

 

Para o autor, portanto, basta que a pessoa, fazendo uso de suas faculdades 

psíquicas, poderia calcular antecipadamente o curso da ação, o que seria possível quando 

ele possui o necessário saber causal e, usando-o, pode notar, ter presentes e determinar os 

fatores reais decisivos por meio da correta eleição dos meios82.  

A exatidão sobre o cálculo do curso da ação também não exigiria certeza, mas, 

apenas, que a realização fosse conhecida, ou cognoscível, como possível.  

Isso porque, Armin Kaufmann, remetendo-se a Wilhelm Gallas, afirma que são 

raras as oportunidades em que a direção final transcorre com a certeza de alcance sobre seu 

objetivo, pois “quase sempre se adota a decisão mais bem baseada apenas na mera 

possibilidade”83. O autor conclui sobre os requisitos intelectuais da capacidade de agir da 

seguinte forma: 

A capacidade de atuar final requer como base cognitiva da direção final a 

captação da direção da ação possível (do objetivo da ação, do objeto da 

intervenção; da “situação típica”); para a qual se requer ao menos 

considera-la possível. Para planejar o curso da ação basta a 

cognoscibilidade do meio da ação; expressado em estilo conceptista: a 

“possibilidade de considerar possível” a realização da vontade basta para 

verificar a “capacidade de ação” e da omissão84.  

 

i.v) conclusões 

As considerações desenvolvidas por Armin Kaufmann, portanto, referem a omissão 

à uma ação final. Por capacidade de ação (agir) se compreende apenas a capacidade de 

atuar finalística, pois, por ação possível, se entende uma ação possível com vontade de 

realização.  

O concluir, portanto, que a capacidade de ação deve permanecer limitada àquela 

parte do curso causal hipotético ao qual pode se referir a capacidade de direção final. As 

                                                           
81KAUFMANN, Armin. Dogmática de los delitos de omisión, cit., p. 62 (tradução nossa). 
82Id. loc. cit. 
83Id. loc. cit. (tradução nossa). 
84Id. Ibid., p. 65 (tradução nossa). 
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possíveis consequências não finais da ação (final) possível ficam fora do conceito de 

capacidade de ação e, portanto, fora do conceito de omissão. A capacidade de ação 

significa unicamente a capacidade de direção final. A ocorrência de resultados que nem ser 

quer foram representados por aquele que permanece inativo, não podem ser objeto da 

capacidade de ação e, portanto, tampouco da omissão85.  

Mais uma vez, apoiando-se nas bases finalísticas de Welzel, o autor destaca a 

relevância da capacidade de ação (agir) para o seu conceito de omissão: 

[...] razoavelmente, apenas pode se caracterizar a omissão como 

“finalidade potencial”, como ausência de um determinado ato naquele 

que haveria sido capaz de realiza-lo. “Unicamente o domínio do fato, 

concretamente possível ou potencial-final, de uma pessoa, converte um 

não fazer em omissão”. Com a capacidade de ação como elemento 

constitutivo, a omissão chega a ser mais que mero conceito negativo e de 

referência, chega a ser – conforme destaca Welzel – um “conceito 

limitador”86.  

 

Suas conclusões permitem que ele afirme a omissão como forma de conduta 

humana, a qual possuiria um substrato real. Isso porque, ainda que, precisamente, a 

omissão decorra de se negar a existência de uma ação, a capacidade de agir, por sua vez, 

requer uma comprovação positiva, servindo de base a um juízo de existência87.  

A capacidade de agir, como elemento positivo da omissão, seria, portanto, poder 

fático final potencial de realizar a ação, devendo englobar tanto as capacidades físicas 

(externa, objetiva), quanto as capacidades intelectuais do omitente88. 

 

ii) desenvolvimentos posteriores 

Diversos autores trabalharam a omissão penal tendo como ponto de partida as 

formulações dogmáticas apresentadas por Armin Kaufmann em sua tese de habilitação.  

 

ii.i) critérios objetivos da capacidade de agir 

Sobre um ponto, porém, parece a doutrina não divergir em Armin Kaufmann ao 

analisar a capacidade de agir nos crimes omissivos, próprios ou impróprios: a necessidade 

de possibilidade físico-real de realizar a ação determinada.  

                                                           
85KAUFMANN, Armin. Dogmática de los delitos de omisión, cit., p. 68. 
86Id. loc. cit. (tradução nossa). 
87Id. loc. cit. 
88Id. Ibid., p. 99-102. 
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Tal constatação já foi demonstrada em passo anterior, ao se analisar, 

introdutoriamente, justamente a questão sobre a capacidade de realizar a ação determinada.  

A pessoa que não sabe nadar é incapaz de realizar a ação de ingressar no mar para 

prestar assistência a aquele que está se afogando no mar. Por tal motivo, não haveria que se 

falar em omissão, já que carente a capacidade de realizar a ação determinada89. Nesse 

contexto, destaca Enrique Gimbernat Ordeig:  

A doutrina dominante na ciência penal exige também como requisito 

conceitual da omissão que ao sujeito lhe tenha sido possível realizar a 

ação mandada. De acordo com isso, e por consequência, não poderia se 

falar que quem está em Madri omite lançar-se na água para salvar um 

banhista que neste mesmo momento se encontra em apuros, a centenas de 

quilômetros de distância, no mar Mediterrâneo; nem tampouco poderia se 

dizer que se omite a pessoa que, ainda que se encontre próxima a este 

banhista em apuros, não presta auxílio porque simplesmente não sabe 

nadar. Como em nenhum dos casos era possível – bem pela distância, 

bem pela incapacidade de nadar – realizar a ação exigida, daí que se 

afirma que não estamos na presença das correspondentes omissões90.  

 

Trata-se de situações nas quais ao destinatário da norma lhe é fisicamente 

impossível realizar a ação esperada. É o caso de lhe faltar capacidade de ação corporal a 

qual deve, sempre, ser analisada no caso concreto91. 

A impossibilidade física de agir ainda pode ser decorrente da falta de recursos ou de 

inaptidão e conhecimentos técnicos. 

É o caso, por exemplo, da pessoa que, em um ponto solitário, encontra a um ferido 

grave e permanece inativo, pois não possui um telefone celular para chamar o serviço 

médico ou a autoridade pública, nem tampouco possui o instrumental, as aptidões técnicas 

e nem sequer simplesmente os conhecimentos para realizar, ele mesmo, a necessária 

operação de urgência. 

Neste caso não haveria que se falar em capacidade físico-real de realizar a ação 

determinada e, consequentemente, em omissão penalmente relevante92. 

                                                           
89No caso de se estar diante do crime de omissão de socorro previsto no artigo 135 do Código Penal, porém, a 

incapacidade de realizar a ação determinada pela situação típica não se esgotaria na impossibilidade de 

ingressar no mar, por não possuir os conhecimentos técnico-físicos necessários, pois, o tipo impõe, ainda, a 

ação de “pedir [...] o socorro da autoridade pública. Nesse sentido vide: DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito 

penal: parte geral, cit., p. 929. 
90GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. Estudios sobre el delito de omisión, cit., p. 17-19. 
91ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 756. 
92Id. loc. cit. 
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Importante registrar que não é necessário que a incapacidade de agir se dê em 

termos absolutos e em todos seus aspectos. Para afirmar a capacidade de agir basta que, ao 

analisar o caso concreto, se constate que ao sujeito tenha sido possível agir de modo 

razoável ou que tenha sentido para cumprir a ação determinada93.  

Com base em tais constatações poderia se responsabilizar pela prática de incêndio 

por omissão quem, apesar de não poder extingui-lo, poderia ter dissuadido sua mulher de 

provocá-lo, uma vez que esta era uma possibilidade que tinha sentido de evitar o resultado. 

De outro lado, quem chega ao local de um incêndio de grandes proporções não omite sua 

extinção se permanece em inativa desesperação, ao invés de jogar água com suas mãos 

sobre as chamas, já que razoável que dessa forma não se pode lutar com êxito contra um 

incêndio94.  

Portanto, ainda que sob matizes diversas, o reconhecimento da capacidade 

individual físico-real de realizar a ação determinada no caso concreto, como fator 

determinante da tipicidade na omissão penal, parece ser indiscutível95.  

Juarez Tavares, por sua vez, entende, porém, que a possibilidade de agir não se 

encerraria apenas sob uma perspectiva fático-real da capacidade de realizar a ação 

determinada96.  

O autor sustenta que a “real possibilidade de atuar está condicionada à modalidade 

de conduta típica a que se refere, porque inexiste omissão em si, senão omissão de ação 

determinada”97. A partir da configuração do tipo de injusto, a real possibilidade de agir 

seria moldada a partir das caraterísticas da norma mandamental.  

Preocupa-se o autor, principalmente, com os delitos de omissão que configurariam 

crimes de infração de dever de mera atividade, previstos expressamente pelo legislador, 

nos quais não se identifica, na sede do tipo penal, o desvalor do resultado, bastando a 

descrição da mera atividade. Afirma o autor:  

                                                           
93DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal: parte geral, cit., p. 929; JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de 

derecho penal: parte general, cit., p. 560-561; ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales 

formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 756. 
94ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 756. 
95Registre-se, porém, que contra a necessidade de se analisar a capacidade de agir na situação concreta, 

Günther Jakobs trabalha com um critério objetivo sobre a questão da capacidade de realizar a ação 

determinada, conformando-se com o critério de “capacidade abstrata de ação” in JESCHECK, Hans-

Heinrich. Tratado de derecho penal: parte general, cit., p. 561. 
96TAVARES, Juarez. Teoria dos crimes omissivos, cit., p. 325 e ss. 
97Id. Ibid., p. 352. 
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[...] como ocorre em alguns tipos de sonegação fiscal, a real possibilidade 

deve também englobar a capacidade individual de realizar aquela 

específica conduta determinada pela norma, ou seja, a capacidade de 

pagar, a capacidade de fazer pessoalmente, a capacidade de prestar 

informações etc. Nesses casos, a possibilidade física não é decisiva, 

porque o tipo está estruturado sobre outra forma de prestação. 

Evidentemente, se o sujeito não possui dinheiro, não se omite em pagar o 

débito; se não sabe realizar certa atividade, em face de seu 

desconhecimento ou deficiência de formação, não pode ser obrigado a 

assumi-la pessoalmente; se não detém a informação, porque esta se 

encontra inacessível, ou na posse de terceiro desconhecido ou de alguém 

que se recusa a fornecê-la, não se omite a prestá-la; se sua ordem de 

proteção não pode ser acatada por faltar-lhe meios jurídicos para tanto, 

não está capacitado para cumprir o dever98.  

 

Ao final de sua formulação, o autor afirma que não há capacidade de agir quando 

também o sujeito não realiza a ação determinada por faltar-lhe meios jurídicos para realizar 

a ação exigida, o que o incapacitaria de cumprir o dever.  

O autor faz referência específica em nota sobre caso OLG Bremen NJW 1957, 72, 

julgado, em 1957, pela Corte de Apelação de Bremen, na Alemanha. Segundo o autor, 

naquela ocasião, julgava-se a reponsabilidade de um homem que, após algumas investidas 

de seu cão contra terceiros, ordena que o cão seja retirado de sua casa. Sua esposa, porém, 

que era dona do cachorro, se opõe a essa ordem e desautoriza seu marido a levar o cão para 

fora. Posteriormente, o cão acaba atacando outra pessoa99.  

O tribunal entendeu que, neste caso, o marido, como não poderia executar a ação, 

porque juridicamente não possuía domínio sobre o animal, estava desobrigado do dever de 

proteção100.  

A partir disso o autor trabalha a noção de que a capacidade de agir na omissão 

penal deveria conter, além da possibilidade física de agir, a possibilidade jurídica de agir101.  

Dessa forma, em primeiro lugar, sendo o sujeito fisicamente incapaz de realizar a 

ação determinada, a tipicidade da omissão penal estará afastada a partir de uma constatação 

empírica. Já a capacidade normativa (possibilidade jurídica) de agir deveria ser constatada 

a partir da interpretação sobre a relação entre o empírico e o normativo, sob a perspectiva 

do tipo legal, permitindo, assim, a solução da tipicidade da omissão penal com base em tais 

                                                           
98TAVARES, Juarez. Teoria dos crimes omissivos, cit., p. 352. 
99Id. loc. cit. 
100Id. loc. cit. 
101Id. Ibid., p. 353. 
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critérios102. Inexistindo possibilidade jurídica de realizar a ação, a partir da confrontação da 

situação concreta com critérios normativos, não haveria que se falar em capacidade de agir 

e, consequentemente, tipicidade da omissão penal. Assim destaca o autor: 

Sem as qualificações normativas, o empírico perde relevância porque 

ficará atrelado a uma fase pré-típica; ademais, no tocante à omissão, que 

se vincula a uma conduta devida, portanto a um dever de agir, não pode o 

empírico ser tomado exclusivamente em face de possibilidade e 

impossibilidade física, senão também normativa. Só quando se confronta 

com o normativo é que a capacidade de agir pode justificar um juízo 

acerca da idoneidade e necessidade da ação devida103.  

 

Claus Roxin, porém, entende a possibilidade jurídica de agir sob uma perspectiva 

diferente da sustentada por Juarez Tavares. Para o autor, a impossibilidade jurídica de agir 

deve ser levada em consideração, mas ela não possui qualquer relação com o elemento 

típico da capacidade de agir104. 

Ao analisar justamente o caso da Corte de Apelação de Bremen tratado por Juarez 

Tavares, o jurista alemão afirma categoricamente que se está diante de um caso de 

omissão, e que o marido possuía capacidade de agir, uma vez que ele poderia ter atuado 

para retirar o cão de sua casa. Observa-se que o autor compreende a capacidade de agir 

apenas sob a perspectiva da possibilidade físico-real de realizar a ação exigida105.  

Claus Roxin afirma, porém, que não se trata de omissão penal, pois a 

impossibilidade jurídica – impossibilidade de se obrigar alguém a agir antijuridicamente –, 

apesar de não interferir na capacidade de agir, faz com que inexista o próprio dever de 

evitar o resultado, ou seja, falta a própria tipicidade da omissão106. No mesmo sentido 

afirma Jorge Figueiredo Dias: 

[...] Mas já não se trata da questão aqui considerada – a da incapacidade 

de acção – quando a impossibilidade é uma impossibilidade jurídica: do 

que se trata então não é, na verdade, de uma impossibilidade fática de 

acção, mas da insubsistência em casos tais do dever jurídico de actuar107. 

 

 

                                                           
102TAVARES, Juarez. Teoria dos crimes omissivos, cit., p. 354. 
103Id. loc. cit. 
104ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 758. 
105Id. Ibid., p. 757-758. 
106Id. Ibid., p. 758. 
107DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal: parte geral, cit., p. 929. 
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Portanto, não se deve confundir possibilidade jurídica de agir com capacidade 

(físico-real) de agir, ainda que, conforme se verá mais adiante, as limitações jurídicas sobre 

o que é possível (devido) fazer ou não, exercem especial importância na análise da omissão 

imprópria, principalmente em âmbitos de regulação extrapenal.  

Com base em tudo que aqui exposto, conclui-se que, ao se analisar a capacidade de 

agir sob o ponto de vista objetivo, externo, da possibilidade de realizar a ação de 

determinada, deve-se observar apenas a possibilidade individual físico-real de realizar a 

ação determinada, a qual engloba tanto as questões de ordem física, quanto as questões 

relacionadas aos recursos, aptidões e conhecimentos técnicos exigidos no caso concreto.  

 

ii.ii) critérios subjetivos da capacidade de agir 

A maior controvérsia acerca do conceito de capacidade de agir gira em torno, 

porém, do reconhecimento – ou não – de elementos subjetivos em seu conteúdo – 

possibilidade subjetiva de agir108.  

Segundo Jesús-María Silva Sanchéz, a questão sobre o reconhecimento de uma 

possibilidade “subjetiva” da capacidade de agir se desdobraria em duas vertentes.  

A primeira diz respeito “ao conhecimento dos meios existentes, sua seleção e 

condução: junto com a possibilidade físico-objetiva, determina a possibilidade de 

realização de uma decisão previamente adotada”, afirma o autor109. Já a segunda, diz 

respeito ao “conhecimento do fim da ação, ou seja, de uma situação na qual é factível a 

realização de uma determinada ação: por si só, esta vertente configura a possibilidade de 

adoção de uma decisão e é, por consequência, pressuposto da possibilidade de sua 

realização”110.  

Sobre a primeira vertente, o autor espanhol afirma haver acordo doutrinário no 

sentido de que para a capacidade de agir de uma omissão penalmente relevante, bastaria 

constatar-se a “possibilidade de conhecer os meios ao alcance do sujeito e não é preciso 

que este tenha tido um conhecimento efetivo sobre eles”111. 

                                                           
108SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. El delito de omisión: concepto y sistema. 2. ed. Buenos Aires: BdeF, 

2006. p. 34. 
109Id. loc. cit. (tradução nossa). 
110Id. loc. cit. (tradução nossa). 
111Id. loc. cit. (itálicos do autor) (tradução nossa). 
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Já a vertente que engloba a discussão acerca da necessidade do conhecimento sobre 

o fim da ação suscita posicionamentos doutrinários distintos.  

A primeira linha doutrinária, a qual seria defendida por uma maioria de autores, 

sustenta, assim como no caso da primeira vertente, apenas a necessidade de constatação da 

possibilidade de conhecer a existência da situação na qual é factível atuar 

(cognoscibilidade)112. 

Já a segunda linha doutrinária, a qual poderia ser representada por Armin 

Kaufmann, sustentaria a insuficiência da mera possibilidade de conhecimento sobre a 

situação na qual se deve – e é possível – atuar, devendo haver, ainda, o conhecimento 

efetivo sobre ela113.  

Entendemos, porém, que não há como se admitir a segunda linha doutrinária que 

aloca na capacidade de agir a exigência ao autor de conhecimento sobre a situação na qual 

opera sua ação, conforme sustentado, por exemplo, por Hans Welzel, ou sobre o objetivo 

da ação, conforme posicionamento de Armin Kaufmann114. 

Conhecimento é significado de dolo e, com isso, correr-se-ia o risco de uma 

restrição radical, já no plano da tipicidade objetiva da omissão penal. Se estaria deixando 

impunes condutas normativamente desvaloradas por meio do inexorável reconhecimento 

de sua atipicidade. 

Imagine-se, mais uma vez, o caso do filho que se afoga diante da inatividade de seu 

pai que permanece lendo o jornal à beira-mar. Exigindo-se a necessidade de o pai ter 

conhecimento efetivo sobre a situação (de perigo) na qual ele deve atuar, caso lhe falte esse 

conhecimento, não haverá responsabilidade penal a qualquer título. 

Isso porque, mesmo que se argumente que o pai foi imprudente ao não perceber a 

situação de perigo do filho, não poderá se falar em responsabilização por homicídio 

culposo pela via omissiva imprópria, já que não basta a mera possibilidade de 

conhecimento sobre a situação que ele devia atuar, e sim exige-se o seu efetivo 

conhecimento, o que não ocorreu no caso115. 

                                                           
112SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. El delito de omisión: concepto y sistema, cit., p. 34-35. 
113Id. Ibid., p. 40. 
114SCHÜNEMANN, Bernd. Fundamentos y límites de los delitos de omisión impropia: con una aportación a 

la metodología del Derecho Penal. Tradução espanhola: Joaquín, Cuello Contreras; José Luis Serrano. 

Madrid: Marcial Pons, 2009. p. 63. 
115ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 757. 
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Essa não parece ser a resposta mais adequada sob a perspectiva de proteção de bens 

jurídicas erigida pelo Direito Penal. 

Nos parece mais correto que, para a capacidade de agir, baste a possibilidade de 

conhecimento (cognoscibilidade) sobre a situação na qual é individualmente possível atuar.  

Com isso, o não conhecimento acerca da situação concreta de perigo, ou da 

possibilidade de uma ação possível, estariam contidos pelo filtro da imprudência. Ainda 

que o sujeito alegue desconhecimento efetivo, tendo havido a possibilidade de seu 

conhecimento, se estará diante da responsabilização em modalidade culposa (quando 

admitido expressamente pelo tipo). Nesse sentido, destaca Claus Roxin: 

O desconhecimento da situação – o pai não se dá conta, por exemplo, de 

que seu filho se encontra em perigo e necessita ser salvo ou permanece 

inativo porque não lhe ocorre a possibilidade de salvação que 

objetivamente existe – não muda em nada a existência da omissão. Se 

exclui unicamente o dolo, mas é possível no caso a punição por 

imprudência116.  

 

Registre-se que apesar de Bernd Schünemann afirmar, inicialmente, que a 

possibilidade individual de ação deveria ser liberada de todos os elementos característicos 

do dolo e da imprudência117, poucas páginas depois, ele reconhece a exigência da 

cognoscibilidade da situação118. Nesse sentido, destaca o autor: 

O conceito de omissão como “não realização de uma ação 

individualmente possível” foi visto, assim, reafirmado diante das demais 

reflexões. Para concluir, temos que analisar a concepção de Armin 

Kaufmann e Welzel, segundo a qual a omissão pressupõe o conhecimento 

por parte do autor da situação “em que opera sua ação” (Welzel) ou do 

“objetivo da ação” (Kaufmann) [...]. Se um deles pergunta a razão desta 

surpreendente limitação da possibilidade de ação (a qual segundo 

registramos somente requer a cognoscibilidade da situação) [...]119. 

 

                                                           
116ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 757 

(tradução nossa). 
117SCHÜNEMANN, Bernd. Fundamentos y límites de los delitos de omisión impropia: con una aportación a 

la metodología del Derecho Penal, cit., p. 61. 
118Nesse sentido, registre-se que tal contradição também foi constatada por Jesús-María Silva Sánchez, tendo 

da mesma forma concluído o autor afirmando que Bernd Schünemann exige a cognoscibilidade sobre a 

situação que deve atuar o sujeito no âmbito de sua possibilidade individual de agir in SILVA SÁNCHEZ, 

Jesús-María. El delito de omisión: concepto y sistema, cit., p. 53-54. 
119SCHÜNEMANN, Bernd. Fundamentos y límites de los delitos de omisión impropia: con una aportación a 

la metodología del Derecho Penal, cit., p. 63 (tradução nossa). 
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A constatação de que o autor exige a cognoscibilidade (possibilidade de 

conhecimento) da situação, é extraída também de suas conclusões acerca de exemplo que 

ele próprio utiliza para desafiar a doutrina de Armin Kaufmann120.  

Bernd Schünemann apresenta o seguinte caso hipotético: uma criança está se 

afogando no mar, enquanto passeiam à sua beira quatro pessoas que não evitam sua morte. 

A primeira pessoa não sabe nadar. A segunda pessoa é um nadador mediano, mas que não 

teria condições de ultrapassar a arrebentação das ondas. A terceira e quarta pessoas são 

nadadores excepcionais e, por tal motivo, seriam os únicos no mundo em condições de 

atravessar as ondas. No caso concreto, a terceira pessoa viu a criança se afogando, mas a 

quarta pessoa não121.  

De acordo com Bernd Schünemann e suas premissas sobre a capacidade de agir, 

apenas a terceira e quarta pessoa respondem por omissão penalmente típica, uma vez que 

eram as únicas com condições individuais (físico-reais) de realizar a ação determinada122.  

Segundo, o autor, ainda que a quarta pessoa não tenha visto a criança afogando, 

isso em nada interfere, pois ainda que não seja possível puni-lo por omissão dolosa, cabeira 

perquirir acerca da possibilidade de responsabilização por omissão imprudente123. Resta, 

assim, claramente configurada a exigência da possibilidade de conhecimento sobre a 

situação como fundamentadora da omissão a título de culpa.  

Bernd Schünemann alega que, caso se exigisse a necessidade de conhecimento do 

autor sobre a situação na qual opera sua ação, ou sobre o objetivo da ação, o quarto passeante, 

nadador experiente, não teria cometido nem sequer uma omissão, já que assim se afirmaria ter 

lhe faltado capacidade de agir124. No mesmo sentido afirma Pierpaolo Cruz Bottini:  

A nosso ver, essa possibilidade de percepção do contexto e dos meios de 

salvamento basta para a imputação do resultado, ao menos a título de 

culpa, caso verificado que a falta de consciência decorreu da desídia ou 

de imprudência do omitente. Realmente, não parece haver distinção, sob 

o ponto de vista da reprovabilidade objetiva, entre o salva-vidas que 

percebe a possibilidade de salvar alguém que se afoga e aquele que não o 

faz porque conversa animadamente com outro banhista, desatento ao seu 

dever125.  

 

                                                           
120SCHÜNEMANN, Bernd. Fundamentos y límites de los delitos de omisión impropia: con una aportación a 

la metodología del Derecho Penal, cit., p. 52. 
121Id. loc. cit. 
122Id. loc. cit. 
123Id. loc. cit. 
124Id. Ibid., p. 63. 
125BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Do tratamento penal da ingerência, cit., p. 27-28. 
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O autor concorda, dessa forma, com a possibilidade de imputação de resultados a 

omissões sem que exista consciência atual do contexto fático, bastando restar demonstrada 

sua possibilidade de cognição. Para Pierpaolo Cruz Bottini, tal raciocínio não destoaria, 

por sua vez, da construção dogmática da estrutura de imputação por comissão, a qual 

admite a culpa consciente no plano subjetivo126.  

Nesse contexto, registre-se que Miguel Reale Jr., defensor de um finalismo 

moderno, também sustenta a cognoscibilidade da situação nos crimes omissivos 

impróprios. De acordo com o autor, na forma omissiva, há “um substrato de cunho 

psíquico, o deixar de fazer por descuido, com conhecimento do desprezo à observância do 

cuidado, quebrando o dever positivo por negligência”127. 

Portanto, a possibilidade (físico-real) individual de agir apenas exige que o sujeito 

tenha possibilidade de conhecimento (cognoscibilidade) sobre a situação na qual é possível 

que ele atue e sobre os meios necessários ao seu alcance.  

 

b) tomada de postura 

Diante das inúmeras considerações feitas sobre os elementos configuradores da 

tipicidade objetiva da omissão penal, fruto de variáveis posicionamentos doutrinários, 

necessário aglutiná-los sinteticamente em sede conclusiva, a fim de facilitar o avanço do 

estudo e sua posterior utilização na análise específica da tipicidade objetiva da omissão 

imprópria equiparada à ação por força de disposição da parte geral do Código Penal. 

Nesse contexto, é possível concluir que a tipicidade objetiva da omissão penal, seja 

ela própria ou imprópria é composta pela: aa) situação típica; bb) ausência de uma ação de 

determinada; e cc) capacidade físico-real de realizar a ação determinada, com base na 

cognoscibilidade da situação na qual é possível que se atue e dos meios necessários.  

A situação típica é composta pelos pressupostos fáticos de permitem determinar o 

conteúdo concreto do dever de agir128.  

Na omissão própria, ela aparece descrita no próprio tipo penal, como no caso do 

crime de omissão de socorro e a descrição de uma situação de desamparo da vítima, por 

exemplo129. 

                                                           
126BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Do tratamento penal da ingerência, cit., p. 28. 
127REALE JR., Miguel. Instituições de direito penal: parte geral, cit., p. 239. 
128DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal: parte geral, cit., p. 927. 
129MIR PUIG, Santiago. Derecho penal: parte general, cit., p. 322. 
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Nos crimes omissivos impróprios não previstos expressamente na parte especial da 

legislação penal, a situação típica consiste somente no perigo de produção de um resultado 

típico. É o caso, por exemplo, de existir para o pai uma situação típica que obriga uma 

atuação se seu filho pequeno corre perigo, sendo indiferente se o filho se encontra em 

perigo por conta da água ou fogo, por avalanche ou por riscos de tráfego ou circulação, ou 

por uma ameaça gerada por homens130. 

A ausência de uma ação determinada é configurada pela omissão per se. Por 

natureza, o tipo objetivo de omissão penalmente relevante é composto pela ausência de 

uma ação requerida, conforme a situação típica131.  

No caso dos crimes omissivos próprios, a ausência de ação determinada está 

descrita pelo próprio tipo penal, como no caso do crime de omissão de socorro e a previsão 

de “deixar de prestar assistência” devida pela situação típica de desamparo da vítima132.  

Já nos crimes omissivos impróprios não estabelecidos na parte especial da 

legislação penal, a ação determinada deriva do que é necessário para evitar o resultado 

típico na situação respectiva133. 

Por fim, a capacidade de agir deve ser compreendida como possibilidade físico-real 

de realizar a ação esperada, a qual deve, sempre, ser analisada no caso concreto. Trata-se 

não apenas da capacidade de ação corporal para realizar a ação, mas ela também engloba a 

existência de recursos, aptidões e conhecimentos técnicos para realizar a ação134.  

A possibilidade de agir não se confunde com possibilidade jurídica de agir, a qual 

não interfere na capacidade de o sujeito realizar a ação determinada. A impossibilidade 

jurídica de agir exclui o dever de agir, mas não a capacidade de ação. É o caso em que a 

ação determinada é antijurídica. O sujeito tem capacidade físico-real de realizar a ação 

determinada, porém não pode ela ser exigida, pois não se pode exigir que ele atue contra o 

direito, portanto inexiste dever de agir135.  

Por fim, a possibilidade físico-real de agir deve ser liberada de elementos subjetivos 

do dolo, como a exigência de conhecimento sobre a situação ou o objetivo da ação que lhe 

é exigida. Para que não se incorra no risco de tornar atípicas omissões normativamente 

                                                           
130ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 814. 
131JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de derecho penal: parte general, cit., p. 560 (negritos do autor). 
132DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal: parte geral, cit., p. 928. 
133ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 814. 
134Id. Ibid., p. 756. 
135Id. Ibid., p. 758. 
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desvaloradas, há que se exigir apenas a possibilidade de conhecimento sobre a situação 

(cognoscibilidade). Assim, ainda que não haja conhecimento efetivo, o omitente poderá, a 

depender do caso concreto, ser responsabilizado a título de imprudência136.  

 

1.2. Os critérios diferenciadores da omissão penal 

 

Antes de analisar os elementos configuradores da tipicidade objetiva da omissão 

imprópria, é necessária uma análise dos elementos diferenciadores das modalidades de 

omissão penal.  

O conhecimento sobre tais elementos permite que, diante da situação concreta, não 

haja confusão entre o tipo penal de omissão própria e imprópria, como no exemplo do 

banhista que nada faz ao observar a criança se afogar.  

Ainda que tenhamos afirmado a diferença entre o caso de o banhista ser um sujeito 

qualquer ou pai da criança que se afoga, conforme se observará adiante, são os elementos 

diferenciadores da omissão penal que justificam – e fundamentam – a equiparação da 

omissão à ação (homicídio). 

Porém, mais importante do que obter critérios separadores da omissão penal, 

permitindo, assim, a correta imputação penal, e a consequente aplicação de pena, é 

determinar o fundamento que impõe deveres especiais ao sujeito que ao omitir, será 

imputado pelo resultado como se houvesse praticado a conduta ativa descrita na 

“contrafigura” de um tipo penal comissivo137.  

Diversos são os critérios apresentados pela doutrina moderna para diferenciação de 

omissão própria e imprópria, sendo os principais: a) critério da não realização de uma ação 

e do não impedimento de um resultado; b) critério do tipo legal; c) critério da infração de 

uma norma de proibição ou de mandato; d) critério da posição de garante138.  

                                                           
136SCHÜNEMANN, Bernd. Fundamentos y límites de los delitos de omisión impropia: con una aportación a 

la metodología del Derecho Penal, cit., p. 63. 
137GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. Estudios sobre el delito de omisión, cit., p. 128-129. 
138Nesse sentido: BACIGALUPO ZAPATER, Enrique. Manual de derecho penal: parte general, cit., p. 225 e 

ss; GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. Estudios sobre el delito de omisión. 2. ed. Buenos Aires: BdeF, 

2013. p. 331 e ss.; JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de derecho penal: parte general, cit., p. 550 e ss; 

MIR PUIG, Santiago. Derecho penal: parte general, cit., p. 318 e ss; PASCHOAL, Janaina Conceição. 

Ingerência indevida: os crimes comissivos por omissão e o controle pela punição do não fazer. Porto 

Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2011. p. 36 e ss; OXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales 

formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 759-764; SCHÜNEMANN, Bernd. Fundamentos y límites de los 
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Ainda que auxiliares na diferenciação entre omissão própria e omissão imprópria, a 

maioria dos critérios não apresenta capacidade de rendimento absoluta para referida tarefa, 

pois podem eles serem tensionados por casos limites.  

Conforme se verá, apenas um deles apresenta capacidade de se tornar a diretriz 

material diferenciadora das categorias de omissão penal, possuindo, inclusive, o critério 

material para fundamentar a imputação na omissão imprópria.  

 

a) critério da não realização de uma ação e do não impedimento de um resultado 

O primeiro critério diferenciador é o da não realização de uma ação e do não 

impedimento de um resultado. Com base nele a diferenciação entre os delitos de omissão 

própria e imprópria seria resolvida, respectivamente, por ser a primeira categoria referida 

aos tipos de mera atividade e a segunda categoria aos tipos de resultado139.  

Esse critério foi desenvolvido analogicamente a partir da interpretação sobre os 

delitos comissivos, os quais dividem-se, da mesma forma, entre delitos de mera atividade e 

de resultado140.  

Assim, a omissão imprópria corresponderia ao delito comissivo de resultado, 

porque, se o filho morre, o resultado típico é imputado à mãe, enquanto que a omissão 

própria seria o correspondente analógico do delito comissivo de atividade.  

Isso porque, como esta categoria delitiva careceria de resultado externo e a 

realização do tipo se esgotaria no respectivo movimento corporal, da mesma maneira o 

conteúdo delitivo da omissão própria se esgotaria também na mera inatividade de não 

prestar auxílio. Não se depende aqui se a pessoa não socorrida morre ou não. Assim, a 

omissão própria seria, por consequência, e paralelamente ao que caracteriza o delito de 

atividade, um delito de inatividade sem resultado externo141.  

Não obstante a premissa ser válida142, ela não é absoluta.  

                                                                                                                                                                                

delitos de omisión impropia: con una aportación a la metodología del Derecho Penal, cit., p. 74-75; 

TAVARES, Juarez. Teoria dos crimes omissivos, cit., p. 307-311. Com ressalvas, Jesús-María Silva 

Sanchez, o qual, reconhecendo esses elementos diferenciadores nas classificações bipartidas de omissão 

penal, apresenta critério próprio tripartido sobres as categorias de omissão penal in SILVA SÁNCHEZ, 

Jesús-María. El delito de omisión: concepto y sistema, cit., p. 399 e ss. 
139ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 760-761. 
140GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. Estudios sobre el delito de omisión, cit., p. 338. 
141Id. loc. cit. 
142SCHÜNEMANN, Bernd. Fundamentos y límites de los delitos de omisión impropia: con una aportación a 

la metodología del Derecho Penal, cit., p. 74. 
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Registre-se que tanto nos delitos de mera atividade, quanto nos delitos omissivos 

próprios há de se reconhecer (existir) um resultado. O que ocorre é que esse resultado, nos 

crimes comissivos de mera atividade, não poderia ser separado materialmente da própria 

ação, uma vez que intrinsicamente ligado a ela. Da mesma forma, nos crimes omissivos 

próprios, o resultado não poderia ser separado da omissão143.  

Sobre este ponto ajuda retomar o que brevemente adiantado quando se tratou da 

questão relacionada à situação típica dos crimes omissivos e a proposta de Juarez Cirino 

dos Santos144. 

Não se deve, mais uma vez, confundir “resultado descrito no tipo” com “resultado 

típico”145.  

Ainda que se afirme que os crimes de mera atividade se encerram na simples 

realização da conduta descrita no tipo penal, seria absurdo pensar que tal conduta não 

apresenta resultado sob o ponto de vista de afetação do bem jurídico protegido.  

O mesmo raciocínio aplica-se aos crimes omissivos próprios, pois ofenderia os 

princípios basilares do Direito Penal de um Estado Democrático de Direito afirmar que 

inexiste resultado em um crime de omissão própria, ou seja, que inexiste afetação ao bem 

jurídico protegido pela norma. O que há, somente, é a impossibilidade de separação 

material entre a omissão e o resultado típico.  

Claus Roxin exemplifica a questão ao tratar do crime de invasão de domicilio 

previsto na legislação alemã146, o qual, assim como no artigo 150, caput, do Código Penal 

brasileiro, estabeleceria na modalidade de “permanência [..] em casa alheia”, uma situação 

de crime omissivo próprio, de acordo com grande parte da doutrina147.  

Segundo o autor, o “resultado reside na perturbação da paz da casa que se produz 

pela presença não desejada de uma pessoa não autorizada”148. 

                                                           
143ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 76. 
144Capítulo 1, subcapítulo 1.1. 
145Mais uma vez, registre-se que essa questão deverá ser tratada também ao se analisar a redação legal do 

artigo 13, §2, do Código Penal. 
146Na análise do presente tópico, registre-se que se tem consciência sobre Claus Roxin também considerar a 

invasão de domicílio na modalidade de “permanência” como crime omissivo impróprio. Mas, como o autor 

sustenta tal afirmação a partir da equiparação legal entre ação e omissão na sede do tipo penal, somente na 

hipótese de o sujeito permanecer no domicílio quando “não se vai diante do requerimento do legitimado” e 

que essa previsão inexiste expressamente descrita no texto do artigo 150, caput, do Código Penal brasileiro, 

a análise queda restringida sob enfoque da omissão própria. Nesse sentido, vide: ROXIN, Claus. Derecho 

penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 759-761. 
147Id. Ibid., p. 760. 
148Id. loc. cit. 
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Não há como se separar a omissão do próprio resultado, assim como não há 

também como se negar a existência de um resultado típico sobre o ponto de vista afetação 

ao bem jurídico protegido, seja ele reconhecido no direito de propriedade ou na 

incolumidade domiciliar149.  

Por fim, importante registrar que, apesar de o critério aqui abordado parecer poder 

ser também desafiado pelos exemplos de omissão de socorro qualificada pelo resultado 

morte e do homicídio doloso por omissão imprópria, conforme o caso dos banhistas 

reiteradamente debatido ao longo do presente estudo, não há que se utilizar deles para 

afastar o critério em questão.  

No caso da omissão de socorro que termina com a morte da criança por 

afogamento, ainda que pareça, não se imputa ao omitente o resultado morte. Isso porque 

não há equiparação legal entre sua omissão e a ação de matar. Assim, a imputação sempre 

recairá sobre a omissão de prestar a assistência devida150.  

O que existe apenas é uma qualificação da pena em razão de um marco penal 

especial ligados à gravidade do resultado151. 

De qualquer maneira, conforme visto, o critério da não realização de uma ação e do 

não impedimento de um resultado, mostra-se insuficiente para delimitar as hipóteses de 

omissão própria e imprópria.  

 

b) critério do tipo legal 

O segundo critério diferenciador está ligado à tipologia dos crimes omissivos, ou 

seja, baseia-se na noção de “tipos omissivos escritos e não escritos como critério do caráter 

próprio ou impróprio”152 da omissão penalmente relevante. Com base nessa 

delimitação, o decisivo torna-se o critério formal de se a conduta está expressamente 

descrita pela lei ou não.  

                                                           
149No mesmo sentido: GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. Estudios sobre el delito de omisión, cit., p. 340-

341; TAVARES, Juarez. Teoria dos crimes omissivos, cit., p. 308-309. 
150ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 761. 
151Id. Derecho penal: parte general: fundamentos: la estructura de la teoria del delito. 2. ed. Tradução 

espanhola: Diego-Manuel Luzón Peña; Miguel Díaz y Garcia Conlledo; Javier de Vicente Remesal. 

Madrid: Civitas, 2006. t. 1, p. 330. 
152Id. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 761 (tradução 

nossa). 
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No caso de a omissão estar prevista em lei, tratar-se-ia então de omissão própria. Já 

no caso de a omissão não se encontrar expressamente prevista na parte especial da 

legislação penal, sendo ela equiparada a um tipo penal comissivo, por força de dispositivo 

da parte geral, se afirmaria que se trata de omissão imprópria153.  

Observa-se que se trata de um critério diferenciador puramente positivista e não 

material que, apesar de válido, também apresenta instabilidade dogmática para delimitação 

concreta dos crimes de omissão própria e imprópria154. 

Isso porque tal critério faz desaparecer a diferença material entre os delitos de 

omissão própria e imprópria, além de ignorar o fato de que existem diversos tipos de 

omissão imprópria previstos expressamente na legislação penal155.  

 

c) critério da infração de uma norma de proibição ou de mandato  

O terceiro critério diferenciador da omissão penal decorre da compreensão dos 

crimes de omissão imprópria como infringentes de uma norma de proibição e dos crimes 

de omissão própria como infringentes de uma norma de mandato156. Jesús-María Silva 

Sanchéz, referindo-se a Herzberg, denomina este critério de normológico157. 

Claus Roxin rechaça este critério diferenciador com base em duas razões de lógica 

normativa.  

Em primeiro lugar, o autor alemão afirma que “toda omissão penalmente relevante, 

tanto se própria ou imprópria, poderá contrariar unicamente uma norma de mandato (um 

dever de atuar)”158.  

Em segundo lugar, afirma ainda que a distinção com base na suposta infringência 

de uma norma de mandato para a omissão própria, e de uma norma de proibição para a 

omissão imprópria, no fundo parafrasearia a tese de que os delitos de omissão imprópria 

são, na verdade, delitos de comissivos ou, ao menos, que deveriam ser tratados como tais, 

o que não pode ser admitido159. 

                                                           
153GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. Estudios sobre el delito de omisión, cit., p. 359. 
154SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. El delito de omisión: concepto y sistema, cit., p. 404 e ss. 
155JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de derecho penal: parte general, cit., p. 552-553. No mesmo sentido: 

ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 762. 
156ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 762-763. 
157SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. El delito de omisión: concepto y sistema, cit., p. 400 e ss. 
158ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 763. 
159Id. loc. cit. 
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Jesús-María Silva Sanchéz, por sua vez, ao afirmar a incapacidade do critério 

diferenciador em questão, também sustenta que nas omissões impróprias não há que se 

falar em infringência de uma norma proibitiva, mas, sim, mandamental. Nesse sentido 

destaca o autor espanhol: 

Certamente, se a omissão foi definida como não realização de uma 

prestação positiva, está claro que se caracteriza por infringir – 

eventualmente, isto é, se não concorrerem causas de justificação – uma 

norma que, independentemente de sua concreta formulação, expressa um 

conteúdo prescritivo de mandato. Nenhuma omissão pode, pois, chegar a 

infringir uma norma de conteúdo materialmente proibitivo; isso é 

indefensável160.  

 

Para o autor, a existência de omissões próprias (de mera conduta) sobre as quais 

também se poderia imputar um resultado, e o silêncio do critério diferenciador diante da 

constatação de sua semelhança estrutural com as omissões classificadas pelo critério da 

violação de uma norma proibitiva (de causação de um resultado), ainda reforçam a 

incapacidade de rendimento do critério normológico. Assim afirma o autor:  

Para finalizar, é preciso todavia fazer referência a uma incorreção da tese 

normológica. Esta, com efeito, não adverte a existência de omissões que, 

infringindo claramente mandatos, ou seja, realizando tipos legais de 

descrição negativa, não constituem delitos “formais” ou de “mera 

desobediência”, mas que também resultam possível imputar um 

resultado. Com isso, se ignora sua diferença em relação às “omissões 

impróprias’ (na terminologia desta corrente) e sua semelhança estrutural 

com as omissões as quais se diz que “infringem proibições” (melhor: 

realizam tipos legais de descrição positiva). A concepção normológica se 

revela assim, em definitiva, como incapaz de apreender as autênticas 

diferenças materiais existentes entre as distintas classes de omissões161. 

 

Hans-Heinrich Jescheck também afirma a inviabilidade do critério em questão sob 

o fundamento de que as omissões impróprias apenas violam mandatos de atuação, e não 

proibições de causar um resultado, ainda que simultaneamente162.  

Importante registrar, porém, que Juarez Tavares discorda das conclusões acima e 

trata a questão de forma própria, afirmando que a estrutura normativa dos crimes omissivos 

                                                           
160SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. El delito de omisión: concepto y sistema, cit., p. 402-403 (tradução 

nossa). 
161Id. Ibid., p. 401 (tradução nossa). 
162JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de derecho penal: parte general, cit., p. 552. 
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impróprios está alicerçada, fundamentalmente, na violação, simultânea, de uma norma 

proibitiva mediante o desatendimento de uma norma mandamental163.  

Não parece adequado, porém, concluir que as omissões impróprias neste caso 

violariam, ao mesmo tempo, norma mandamental que determina atuar para evitar resultado 

e norma proibitiva que veda a causação de resultado, ou seja, a realização de tipos de 

descrição positiva.  

Na esteira do que afirmado pela doutrina aqui analisada, seja em sede de omissão 

própria, seja em sede de omissão imprópria, apenas há infringência a uma norma de 

mandato. Com isso evita-se, também, violar a advertência feita por Claus Roxin no sentido 

de que não se pode confundir o crime de omissão imprópria com o de comissão ou que 

mesmo deva ele ser tratado como tal.  

 

d) a posição de garante 

A posição de garante é o critério diferenciador real entre a omissão própria e 

imprópria.  

Claus Roxin afirma, com isso, que a distinção entre delitos omissivos próprios e 

impróprios deve ser resolvida em sede de autoria, uma vez que, enquanto a omissão 

própria é delito comum, podendo ser praticada por qualquer um, a omissão imprópria é 

delito especial, no caso, de infração de dever, conforme a doutrina por ele construída em 

sua paradigmática obra “autoria e domínio do fato no direito penal”164. 

O sujeito ativo da omissão penal, portanto, é a figura central para distinção entre 

suas modalidades, própria e imprópria. Se o tipo penal não exige uma qualidade especial 

de autor, se está diante de omissão própria. De outro lado, se o tipo penal exige uma 

qualidade especial de autor, no caso, a posição de garante, se está diante de omissão 

imprópria. Nesse sentido, afirma Santiago Mir Puig: 

Se o primeiro elemento de toda omissão é que tenha lugar uma situação 

típica que baseia o dever de atuar, na comissão por omissão não 

expressamente tipificada há de integrar referida situação a chamada 

posição de garante por parte do autor165. 

 

                                                           
163TAVARES, Juarez. Teoria dos crimes omissivos, cit., p. 309 e ss. 
164ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 497 e ss.  
165MIR PUIG, Santiago. Derecho penal: parte general, cit., p. 324 (tradução nossa). 
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Juarez Tavares também reconhece a importância do critério da posição de garante 

para delimitação das fronteiras entre os crimes omissivos próprios impróprios166. Ao 

trabalhar com a proposta de Hans-Heinrich Jescheck de alteração da denominação dos 

crimes de omissão própria para de omissão simples, e dos crimes de omissão imprópria 

para omissão qualificada, afirma o autor167:  

Diz-se na verdade, que os crimes omissivos impróprios são crimes de 

omissão qualificada porque os sujeitos devem possuir uma qualidade 

específica, que não é inerente e nem existe nas pessoas em geral. Além de 

constituir uma inação, que é de sua natureza, e com isso violar um dever 

de agir, a omissão qualificada pressupõe que o sujeito tenha com a vítima 

uma vinculação de tal ordem, para a proteção de seus bens jurídicos, que 

o situe na qualidade de seu garantidor. Portanto, a posição de garantidor é 

característica específica dos crimes omissivos impróprios, daí dizer-se 

que a omissão, no caso, é qualificada. A omissão é qualificada, porque 

tem alguma coisa mais além da omissão requerida nos crimes omissivos 

próprios, como delito de omissão de socorro, que pode ser praticado por 

qualquer pessoa, independentemente se o omitente conhece a vítima, ou 

se guarda com ela uma relação de proteção. Fala-se que essa relação 

especial do sujeito (qualificado) para com a vítima corresponde a um 

dever especial de proteção, diferentemente do dever geral de 

solidariedade dos delitos omissos próprios168.  

 

Observa-se o delineamento do que seriam, portanto, as características especiais do 

sujeito que, no início do presente capítulo, constatamos como diferencial entre as respostas 

penais dadas ao exemplo dos banhistas que se omitem diante do afogamento da criança 

(omissão de socorro versus homicídio doloso).  

Haveria uma vinculação especial entre omitente e vítima ou, mais precisamente, 

entre omitente e a proteção de bens jurídicos, situando-o, dessa forma, na posição de 

garantidor169.  

                                                           
166Conforme visto no tópico anterior, Juarez Tavares, porém, sustenta que para a diferenciação adequada dos 

crimes omissivos próprios e impróprios, não bastará apenas o critério da posição de garante, devendo se 

somar a ela o critério normológico que, segundo o autor, reconhece na omissão imprópria a violação, 

simultânea, de uma norma de mandato e outra proibitiva. in TAVARES, Juarez. Teoria dos crimes 

omissivos, cit., p. 309-310. 
167Apesar de reconhecer o mérito e a validade da diferenciação proposta por Hans Heinrich Jescheck, Juarez 

Tavares opta por manter a denominação tradicional (omissão própria e imprópria), ao reconhecer a 

existência de crimes omissivos próprios que, apesar de não terem referência direta aos deveres de 

garantidor, podem prever qualificações especiais do sujeito ativo, como no caso do delito de prevaricação 

(artigo 319 do Código Penal) in Id. Ibid., p. 313. 
168Id. Ibid., p. 312-312. 
169Tanto o fundamento das posições de garantidor, quanto sua possível vinculação com bens jurídicos que 

deve proteger, será aprofundada mais adiante, restando aqui apenas a necessidade de analisar, 

preliminarmente, a existência de tais posições como critério delimitador da omissão imprópria. 
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Contra esse critério diferenciador, encontra-se, por razões próprias, Jesús-María 

Silva Sanchéz. O autor, apesar de reconhecer que, em uma primeira impressão, pode 

parecer correta a diferenciação com base na existência de uma posição de garante, afirma 

que ela não é satisfatória. Sustenta o autor a impossibilidade de somente delimitar o 

universo da omissão penal entre “omissões penais de garantes” e “omissões penais de 

sujeitos não garantes”170.  

Isso porque, segundo o autor, uma definição de garante que seja exemplificadora 

das situações nas quais a realização típica omissiva equivale à comissiva, deveria proceder, 

materialmente, “a partir de considerações axiológicas de gravidade sobre pautas de 

natureza jurídico-penal, uma delimitação suficiente entre no amplo espectro de posições 

sociais de responsabilidade”171. 

Para o autor espanhol seria, portanto, muito mais natural estimar uma escala de 

omissões de diferentes graus de gravidade, e determinada pela concorrência de sujeitos 

com também diferentes graus (crescentes) de responsabilidade172.  

É a partir de tal premissa, da existência de diferentes graus de gravidades e 

responsabilidades do sujeito nas omissões, que Jesús-María Silva Sanchéz desenvolve sua 

conhecida teoria tripartida da omissão penal, adicionando a existência de uma categoria 

intermediária entre o que aqui analisamos como omissão própria e imprópria.  

A omissão penal estaria dividia em graus crescentes de gravidade em: omissões 

puras, omissões puras de garante e comissão por omissão173.  

Mesmo reconhecendo a validade da construção dogmática do autor espanhol, 

filiamo-nos à posição de Juarez Tavares no sentido de que a classificação clássica bipartida 

é mais adequada, e que propostas como a de Jesús-María Silva Sanchéz apenas trazem 

mais confusão para um universo que, somente com o que analisado até aqui, não se mostra 

nada simples. Nesse sentido destaca o autor:  

[...] Ainda que se reconheça certa validade a esta classificação, é 

preferível a classificação bipartida, porque os delitos de omissão e 

resultado podem perfeitamente ser enfeixados como delitos omissivos 

próprios ou impróprios. O fundamento dessa classificação tripartida, que 

é de evitar a polarização de apenas uma das perspectivas (político-

criminais, axiológicas, jurídico-positivas ou estruturais) de identificação 

                                                           
170SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. El delito de omisión: concepto y sistema, cit., p. 419 e ss.  
171Id. loc. cit. 
172Id. Ibid., p. 420. 
173Id. Ibid., p. 425 e ss. 
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do desvalor do ato ou do resultado, não deve ser levado em conta, porque 

apenas confunde e mascar o verdadeiro núcleo do problema174.  

 

Não obstante, aqueles que comungam da formulação tripartida de omissão penal 

apresentada por Jesús-María Silva Sanchéz175, não encontrarão em suas bases nenhum 

conflito dogmático para a continuidade do desenvolvimento e enfrentamento da 

problemática central posta no presente estudo.  

Conforme delineado em sede introdutória, e ao longo do trabalho, a questão central 

gira em torno da análise da possibilidade – ou não – de um sujeito dotado de elementos 

pessoais especiais responder à título de omissão pelo resultado previsto em um tipo penal 

comissivo, na mesma medida de como se houvesse realizado ativamente a conduta descrita 

no referido tipo.  

Trata-se da modalidade de omissão penal definida por Jesús-María Silva Sanchéz 

em sua teoria tripartida como “comissão por omissão”, ou, como analisado reiteradamente 

ao longo do presente estudo, de “omissão imprópria”. 

Para os fins do presente estudo, portanto, o critério diferenciador da posição de 

garante é essencial para delimitação entre omissão própria e imprópria. Ainda que existam 

crimes omissivos próprios que restringem o círculo de autores possíveis, não existem 

crimes de omissão própria com referência ao dever especial de garante.  

Igualmente, ainda que existam crimes omissivos impróprios previstos 

expressamente na legislação penal, o que importa aqui é a existência de um dever especial 

de garante como pressuposto legal da possibilidade de responsabilização pela não evitação 

de um resultado previsto em um tipo penal comissivo. Nesse sentido, destaca Hans-

Heinrich Jescheck: 

No delito impróprio de omissão, o resultado típico se imputa ao garante 

que não evitou sua produção igualmente como se houvesse ocasionado 

mediante um fazer positivo. Nos preceitos penais que acabam de se 

mencionar o legislador equiparou expressamente a não evitação do 

resultado e a causação por conduta ativa176.  

 

                                                           
174TAVARES, Juarez. Teoria dos crimes omissivos, cit., p. 306-307. 
175No Brasil, Renato de Mello Jorge Silveira parece concordar com as proposições do autor espanhol, 

fazendo apenas ressalvas de que ela deveria ser atualizada à luz da realidade trazida pelo que chama de 

crimes econômicos e empresariais. in SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito penal empresarial: a 

omissão do empresário como crime. 1. ed. Belo Horizonte: D’Plácido, 2016. p. 118. (Col. Ciência Criminal 

Contemporânea, v. 5). 
176JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de derecho penal: parte general, cit., p. 553 (tradução nossa). 
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Não basta, assim, nos delitos omissivos impróprios que uma ação possível tenha 

impedido o resultado para imputar a qualquer pessoa, com capacidade de agir, a 

vulneração de um bem jurídico protegido por um tipo penal comissivo177. 

É a existência de um dever especial (posição) de garante nos delitos omissivos 

impróprios – quando já não houver a equiparação à comissão ativa na parte especial – que 

justifica juridicamente que o resultado de um tipo penal comissivo possa ser imputado ao 

omitente como se ele houvesse praticado a conduta típica descrita no delito reitor178. 

 

1.2.1. O fundamento material da posição de garante 

 

Identificada a posição de garante (ou garantidor) como critério diferenciador 

principal da omissão penal e, principalmente, como pressuposto legal da responsabilização 

da omissão de não evitar o resultado de um tipo penal comissivo (omissão imprópria), é 

necessário extrair seus fundamentos e limites, a fim de determinar as razões que levam a 

tal possibilidade.  

 

a) origens e a teoria dos deveres jurídicos formais 

Juarez Tavares destaca que as origens da dogmática sobre a posição de garante 

deve-se a Feuerbach179. Segundo o autor, “desde então, a doutrina tem entendido que os 

delitos omissivos impróprios têm como fundamento de sua punibilidade um dever especial 

que pesa sobre o sujeito de evitar a ocorrência ou a produção de um resultado proibido” 

pelo tipo penal180.  

As formulações de Feuerbach que dão origem à dogmática sobre o dever de 

garante, as quais datam de meados do século XIX, estão transcritas na obra de Claus Roxin 

da seguinte forma:  

Na medida em que uma pessoa tem direito à exteriorização efetiva de 

nossa atividade, nessa medida existem delitos de omissão... Mas porque a 

obrigação originária do cidadão vai somente às omissões, um delito de 

omissão pressupõe sempre uma causa ou razão jurídica especial (lei ou 

                                                           
177JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de derecho penal: parte general, cit., p. 564. 
178ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 815. 
179TAVARES, Juarez. Teoria dos crimes omissivos, cit., p. 313-314. 
180Id. Ibid., p. 314. 
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contrato) medidante a qual se fundamente a obrigação para comissão. 

Sem esta não chega a ser delinquente por omissão181. 

 

Bernd Schünemann afirma que trata-se de uma concepção de responsabilidade por 

omissão que está vinculada necessariamente ao “dever jurídico de atuar e portanto não é 

mais que uma consequência do dever jurídico”182.  

Juarez Tavares também destaca que tais deveres propostos por Feuerbach, os quais 

criam uma situação na qual o sujeito está obrigado a prestar uma conduta positiva, 

possuem a característica de mera obrigação (dever) jurídica183.  

Inexiste, ainda, qualquer vinculação de ser evitar lesão de bem jurídico, mas 

somente de cumprir obrigação, um simples direito subjetivo.  

A escola penal do positivismo, já do início do século XX, também manteve a 

subordinação dos delitos omissivos a um dever especial de evitar o resultado meramente 

jurídico.  

Von Liszt considerava que “somente quando subsista um dever jurídico de impedir 

o resultado” se poderá dizer que isso equivale à causação e que esse dever de agir resultaria 

de uma “determinação da ordem jurídica”, aí compreendidos a lei e o contrato, e de uma 

“ação precedente, que permitia que a inatividade se apresentasse como antijurídica”184. 

Bernd Schünemann, inclusive, afirma a evidente natureza civil desses deveres de 

evitar o resultado durante o período do positivismo. Segundo o autor, ao rechaçar o 

infrutífero período do monismo causalista, Traeger retoma novamente a antiga “teoria do 

dever jurídico” e, apoiando-se expressamente em Feuerbach, “equiparou a 

responsabilidade por omissão à infração do dever jurídico e entendeu este dever jurídico de 

maneira meta-jurídicopenal, isto é, predominantemente em sentido civil”185. 

Ainda de acordo com Bernd Schünemann, a partir de 1930, a “teoria dos deveres 

jurídicos” passa a se libertar de uma concepção predominantemente civil com Schaffstein, 

e, posteriormente, veio a ser lapidada por Nagler:  

                                                           
181ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 845 

(tradução nossa). 
182SCHÜNEMANN, Bernd. Fundamentos y límites de los delitos de omisión impropia: con una aportación a 

la metodología del Derecho Penal, cit., p. 263. 
183TAVARES, Juarez. Teoria dos crimes omissivos, cit., p. 314. 
184Id. loc. cit. 
185SCHÜNEMANN, Bernd. Fundamentos y límites de los delitos de omisión impropia: con una aportación a 

la metodología del Derecho Penal, cit., p. 263-264. 
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O domínio da teoria do dever jurídico veio a baixo nos anos trinta. Na 

sequência da “libertação do pensamento civilista”, observável em todo 

Direito penal, Schaffstein opôs que entre o dever jurídico 

(predominantemente civil) e o mandado jurídicopenal de evitar o 

resultado não existe relação de derivação, mas que simplesmente ambos 

têm, nos ordenamentos concretos da vida, uma origem comum. Ao final 

desta evolução se encontra Nagler, que manteve ainda o termo “dever 

jurídico”, mas o desligou totalmente de suas referências meta-

jurídicopenais, aludindo com ele somente ao dever jurídico penal de 

evitar o resultado, que segundo sua concepção se deduzia de uma relação 

de garantia entendida em sentido ético-social186. 

 

Nesse sentido, o autor destaca que a própria jurisprudência alemã da década de 30, 

e do pós-guerra, já se afastava da teoria jurídico formal das posições de garante:  

A jurisprudência, que já nos anos trinta se afastara da teoria formal do 

dever jurídico, continuou também após a 2ª Guerra Mundial a 

“emancipação do Direito penal’. É representativa, por exemplo, a 

sentença BGHSt. 19, 167 ss., na qual o BGH estabeleceu que os deveres 

jurídicos, ainda que sem base legal, podem surgir de determinadas 

relações de comunidade estreitas e que, por conseguinte, o filho que não 

impede uma tentativa de assassinar seu pai, há de se ver punido a título de 

cumplicidade por omissão. A plena renúncia a uma fundamentação meta-

jurídicopenal dos deveres de garante se percebe da mesma forma no 

chamado “caso Hammer-teich”, no qual o BGH, sem uma explicação 

detalhada, decide que ao genro lhe incumbe um dever de garantia de 

impedir o suicídio de sua sogra187. 

 

Seria devido a Nagler justamente a formulação do termo (requisito) “posição de 

garante” para a omissão penal, o qual adotamos até hoje em caráter geral188. Assim destaca 

Juarez Tavares: 

A busca por uma fundamentação mais alentada para esses deveres 

especiais levou Nagler a formular sua teoria da posição de garantidor. 

Com essa teoria, pretendia amparar a equiparação entre omissão e ação 

naqueles delitos em que a omissão só excepcionalmente poderia se 

apresentar. Em termos axiológicos, pensava Nagler que uma posição 

social especial de deveres de omitente possibilitaria que sua passividade 

correspondesse ao atuar positivo. Desse modo, nos delitos omissivos 

impróprios, além dos demais elementos que compõe a omissão, dever-se-

ia inserir como complemento de sua tipicidade também a posição de 

garantidor189. 

 
                                                           
186SCHÜNEMANN, Bernd. Fundamentos y límites de los delitos de omisión impropia: con una aportación a 

la metodología del Derecho Penal, cit., p. 264 (tradução nossa). 
187Id. Ibid., p. 265 (tradução nossa). 
188ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2,  p. 

844-845. 
189TAVARES, Juarez. Teoria dos crimes omissivos, cit., p. 315. 
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Surge, então, a chamada “teoria dos deveres jurídicos formais”, a qual qualificava a 

lei, o contrato e o atuar precedente como as três causas de origem dos deveres de evitar 

(posição de garante) o resultado nas omissões impróprias, e que dominou tanto a 

jurisprudência, quanto a doutrina da época190.  

Em nosso país não foi diferente. Conforme destaca Juarez Tavares, a “técnica de 

situar formalmente as fontes da posição de garantidor foi acolhida, integralmente, no 

Brasil, já no Anteprojeto de Código Penal de 1962, de autoria de Nelson Hungria e está 

inserida” no artigo 13, §2, do Código Penal vigente191.  

Porém, logo surgiram críticas sobre tal teoria, uma vez que se constata que ela não 

se sustenta diante dos princípios basilares orientadores do Direito Penal em um Estado 

Democrático de Direito. Ao final do dia, tratava-se, mais uma vez, de deveres jurídicos 

extrapenais, que não apresentam qualquer conteúdo material de natureza penal aptos a 

fundamentar a punição da omissão penal por tipos penais de comissão.  

Heloísa Estellita afirma que o defeito central da teoria dos deveres jurídicos formais 

da posição de garante “era a falta de um critério material propriamente penal que pudesse 

explicar e legitimar a aplicação da mesma resposta penal a duas condutas diversas ou, 

colocado de outra forma, a aplicação da sanção penal baseada tão somente na violação” de 

deveres extrapenais192. Isso desafiaria não apenas o princípio da legalidade, o qual 

pressupõe que o conteúdo da proibição seja estabelecido ao menos fundamentalmente em 

lei penal, como o da igualdade ou proporcionalidade, o qual “demanda desvalor 

equivalente para a imposição de uma resposta sancionadora idêntica”193.  

A fim de solucionar tais defeitos deveria buscar-se, então, “critérios propriamente 

penais, materialmente fundados, que dessem conta de um preenchimento autenticamente 

penal dos critérios para a equiparação”194. 

 

b) teoria das funções 

A partir de tais preocupações, Armin Kaufmann desenvolve a fundamentação da 

posição de garante das omissões impróprias com referência à função de proteção de bens 

                                                           
190ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 846. 
191TAVARES, Juarez. Teoria dos crimes omissivos, cit., p. 315.  
192ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 82-83. 
193Id. loc. cit. 
194Id. Ibid., p. 83. 
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jurídicos, trazendo, assim, um conteúdo penal material para justificar a punição pela não 

evitação de resultados típicos195. Por tais motivos, sua teoria é denominada de “teoria das 

funções”196. 

Para Armin Kaufmann, do ponto de vista normológico, os delitos omissivos 

impróprios são referenciados aos mandatos de evitar resultados, ou seja, de impedir a lesão 

de bens jurídicos197.  

A posição de garante consiste na posição de proteção com relação a um bem 

jurídico, sendo que, segundo o autor, a tarefa de defesa do garante orienta-se em duas 

direções: posições de vigilância para proteger determinado bem jurídico e posições de 

supervisão sobre determinada fonte de perigos198.  

A posição de garante de vigilância decorre do mandato que impõe ao sujeito estar 

“vigilante” para proteger determinado bem jurídico, contra todos os ataques que possa 

sofrer. 

O sujeito do mandato dever estar “vigilante” para proteger determinado bem 

jurídico contra todos os ataques, venham de onde vierem. Neste caso, a função de proteção 

consiste na “defesa em todos os flancos” do concreto bem jurídico contra perigos de todos 

os gêneros. 

De acordo com Armin Kaufmann “esta posição de tarefas prevalece naquelas 

posições de garante que estão reconhecidas diretamente em um preceito jurídico, assim 

como naquelas baseadas na assunção fática de deveres contratuais199.  

Já a posição de garante de supervisão, segundo Armin Kaufman, consiste na 

supervisão sobre determinada “fonte de perigos”, não importando quais são os bens 

jurídicos ameaçados por essa fonte.  

A missão de proteção do garante tem por conteúdo o “parar a concreta fonte de 

perigos”. Apenas secundariamente, como efeito reflexo, se deriva a garantia daqueles bens 

jurídicos ameaçados por esta fonte de perigos. Desde a perspectiva do bem jurídico 

                                                           
195KAUFMANN, Armin. Dogmática de los delitos de omisión, cit., p. 289 e ss. 
196ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 847. 
197KAUFMANN, Armin. Dogmática de los delitos de omisión, cit., p. 289. 
198Id. Ibid., p. 289-290. 
199Id. loc. cit. 
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concreto, a função protetora do garante se reduz a uma única direção de ataque: àquela que 

ameaça ao bem jurídico a partir da fonte a qual há que se controlar200.  

Desta maneira se apresenta a missão de proteção quase sempre nas hipóteses de 

ingerência e para os perigos que surgem no âmbito social de domínio de uma pessoa, assim 

como as posições de garante derivadas de relações de confiança especiais201. 

Armin Kaufmann ainda afirma que o caráter direto da relação entre o mandato nas 

omissões impróprias e o bem jurídico não se encerra no impedimento de lesões, devendo o 

garante evitar, também, a colocação em perigo do bem jurídico, podendo ele ser concreto 

ou abstrato. Tal afirmação reforça a compreensão de que a omissão imprópria não se 

restringe somente à possibilidade de imputação por crimes de resultado. Nesse sentido 

destaca o autor:  

Não apenas a própria evitação da lesão ao bem jurídico ser considerada 

como tarefa ao sujeito do mandato, mas também a evitação da colocação 

em perigo concreto do bem jurídico. Inclusive é concebível que a 

colocação em perigo abstrato constitua o resultado que há de se evitar: se 

a materialização de um estado ou processo está proibido e cominado com 

pena devido a sua periculosidade abstrata para um bem jurídico, podem 

surgir também mandados de impedir estes “resultados” perigosos em 

abstrato202.  

 

Armin Kaufmann ainda conclui que somente o sujeito que estiver condicionado em 

um dessas duas posições de garante (de vigilância ou proteção de bens jurídicos), é que 

poderá responder por um tipo penal comissivo da parte especial a título de omissão 

(imprópria)203.  

A teoria das funções é defendida de forma majoritária pela doutrina penal. Ao 

longo dos anos, ela foi desenvolvida e aprimorada a partir das formulações iniciais de 

Armin Kaufmann204. 

Hans-Heinrich Jescheck reconhece o valor da teoria das funções proposta por 

Armin Kaufmann como forma de fundamentar penal e materialmente a posição de garante 

nas omissões impróprias, mas afirma que referida teoria necessita, ainda, conjugar critérios 

                                                           
200KAUFMANN, Armin. Dogmática de los delitos de omisión, cit., p. 290. 
201Id. loc. cit. 
202Id. loc. cit. (tradução nossa). 
203Id. loc. cit. 
204ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 847. 
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formais e materiais, a fim de melhor adequar a teoria aos preceitos constitucionais que 

norteiam o Direito Penal205. 

Na Espanha, autores como Santiago Mir Puig e Enrique Bacigalupo também 

sustentam a teoria das funções na linha defendida por Hans-Heinrich Jescheck 206.Em 

Portugal, Jorge Figueiredo Dias igualmente sustenta uma teoria das funções sobre a 

posição de garantidor que conjuga critérios formais e materiais207.  

No Brasil, Juarez Tavares também defende a teoria das funções para a 

fundamentação material das posições de garante nas omissões impróprias. Para tanto, o 

autor afirma a necessidade de uma conjugação entre critérios formais e materiais, sob pena 

de se comportar extensões intermináveis que tornariam incerta a segurança jurídica208.  

O autor afirma ainda que as relações decorrentes da teoria em questão devem ser 

“interpretadas restritivamente, como exigência não apenas do princípio da legalidade, mas 

como limitação ao poder estatal sob o pressuposto da proteção da dignidade da pessoa 

humana, da intervenção mínima, da necessidade e da racionalidade”209.  

Juarez Cirino dos Santos, por sua vez, também parece aderir à teoria das funções 

que conjuga critérios formais e matérias para delimitar as posições de garante210.  

 

aa) função de proteção de um bem jurídico 

A teoria das funções moderna afirma que a posição de garante decorrente de 

deveres de proteção de bens jurídicos, originalmente trabalhados de forma insuficiente por 

Armin Kaufmann, originam, na verdade, a) da solidariedade natural com o titular do bem 

jurídico; b) das estreitas relações de comunidade; ou c) da assunção de sua custódia211.  

Hans-Heinrich Jescheck acrescenta, ainda, que, para a delimitação da posição de 

garante derivada destas três fontes, é necessário a) a existência de uma relação de 

dependência entre os afetados; ou b) que o titular do bem jurídico ou a pessoa responsável 

                                                           
205JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de derecho penal: parte general, cit., p. 565 e ss.  
206MIR PUIG, Santiago. Derecho penal: parte general, cit., p. 327 e ss; BACIGALUPO ZAPATER, Enrique. 

Manual de derecho penal: parte general, cit., p. 230 e ss. 
207DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal: parte geral, cit., p. 938 e ss. 
208TAVARES, Juarez. Teoria dos crimes omissivos, cit., p. 317. 
209Id. loc. cit. 
210SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal: parte geral, cit., p. 205 e ss. 
211JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de derecho penal: parte general, cit., p. 565. 
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de sua proteção por outro motivo tenha assumido maiores perigos, confiando na disposição 

de atuar por parte do garante; ou c) que tenha renunciado a outras medidas protetoras212.  

 

i) solidariedade natural, familiar ou análoga 

Em primeiro lugar, a causa jurídica mais forte e evidente de onde é possível auferir 

deveres de garante, seria a da solidariedade natural com o titular do bem jurídico, mas que, 

ainda assim, deve ela apoiar-se em um vínculo jurídico213.  

Hans-Heinrich Jescheck afirma que, “assim, e sobre tudo, os familiares mais 

próximos se encontram em geral obrigados reciprocamente a conjurar os perigos para a 

vida e a integridade física dos demais”214.  

O autor afirma, ainda, porém, que restaria necessário questionar a amplitude do 

círculo de garantes originados a partir deste critério, bem como se restariam protegidos 

bens jurídicos menos valiosos que a integridade física e vida215.  

Santiago Mir Puig destaca ainda que mais importante do que reconhecer a 

existência de uma relação familiar, é que “concorra uma efetiva dependência absoluta de 

uma pessoa para outra, assumida por parte desta”216. No mesmo sentido, Jorge Figueiredo 

Dias afirma que a relação seja particularmente próxima e que existe relação de 

dependência217.  

Portanto, a limitação da posição de garante nestes casos deverá ter em conta o caso 

concreto218.  

É exemplo desta fonte de dever de garante a obrigação dos pais protegerem a vida e 

a integridade física de seus filhos, destacando, porém, que ao contrário, os filhos apenas 

possuiriam o dever de proteger seus pais contra a afetação destes bens jurídicos caso eles 

estejam em uma relação de dependência219.  

 

 

                                                           
212JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de derecho penal: parte general, cit., p. 565. 
213Id. Ibid., p. 566. 
214Id. loc. cit. (tradução nossa). 
215Id. loc. cit. 
216MIR PUIG, Santiago. Derecho penal: parte general, cit., p. 328. 
217DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal: parte geral, cit., p. 940. 
218TAVARES, Juarez. Teoria dos crimes omissivos, cit., p. 318. 
219JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de derecho penal: parte general, cit., p. 566. 
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ii) estreitas relações de comunidade ou comunidade de vida e perigo 

Em segundo lugar, estariam reconhecidas então as “estreitas relações de 

comunidade” ou “comunidade de vida e perigo” como fontes do dever de garante na 

modalidade de proteção de bens jurídicos220.  

Neste caso também é decisivo que a “causa da confiança recíproca nasça de 

relações de dependência, de se assumirem riscos mais altos ou de se dispensarem outras 

medidas de segurança”, como no caso de comunidades de risco, convivência análoga à 

matrimonial e relações de assistência221. Assim afirma Santiago Mir Puig: 

Se alude com esta expressão à participação voluntária em uma atividade 

perigosa na qual intervêm várias pessoas tacitamente obrigadas a, no 

caso, socorrerem-se entre si. Em caso de que algum dos participantes 

sofra um acidente relacionado com o risco típico da atividade 

compartilhada, se encontram em respeito a ele em posição de garante 

todos os demais (assim, na escalada em que participam três companheiros 

de um mesmo nível de experiência) ou que tenham confiado a custódia (o 

guia de uma excursão de turistas inexperientes)222.  

 

O autor espanhol conclui afirmando que a razão deste fundamento material da 

posição de garante é que “se nestes casos se assume o perigo que representa a atividade de 

que se trata, é com a confiança na possível ajuda dos demais intervenientes (ninguém se 

atreveria a realizar solitário determinadas excursões)”223.  

Santiago Mir Puig ressalva ainda que, apesar de o fundamento da posição de 

garante decorrente deste último grupo poder ser também encontrado, ainda que 

implicitamente, na hipótese de “assunção voluntária” de proteção de bem jurídico, não 

nascem posições de garante em uma comunidade de perigo não voluntária (terremotos, por 

exemplo) ou, mesmo voluntária, quando seus riscos decorrentes, expressos ou tácitos, não 

se fazem responsáveis ao sujeito224. 

A comunidade de vida, portanto, decorreria da convivência íntima de determinadas 

pessoas, seja no sentido de união, seja no sentido de divisão de moradia. Segundo Juarez 

Tavares, “partindo de ponto de vista puramente axiológico ou social, a doutrina estrangeira 

tem estendido a essas comunidades os mesmos critérios utilizados para a comunidade 

                                                           
220JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de derecho penal: parte general, cit., p. 566. 
221Id. loc. cit. 
222MIR PUIG, Santiago. Derecho penal: parte general, cit., p. 328 (tradução nossa). 
223Id. loc. cit. 
224Id. Ibid., p. 328-329. 
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familiar legalmente constituída, com base nas relações íntimas que gerariam uma 

confiança”225. Tal confiança gerada entre os participantes deste universo de convivência 

operaria no sentido de que, em caso de necessidade, eles devem proteger-se mutuamente.  

Mas ainda que o fundamento desta posição de garante fundamente-se nesta 

confiança recíproca, isto não bastaria. A relevância jurídico-penal só seria concretizada se 

ficar demonstrado que os participantes assumiram, ainda que faticamente, a 

responsabilidade mútua pela proteção dos bens jurídicos226. 

Já no âmbito de uma comunidade de perigo deve-se levar em consideração que, 

aqueles que se entregam a atividade perigosas em conjunto esperam dos demais a ajuda 

necessária para reduzir o perigo que normalmente devem passar227.  

O fator determinante é que os participantes do evento sabem e conhecem a extensão 

do perigo a que estarão submetidos, porque conscientemente aceitaram realizar a atividade 

arriscada, mas só o fizeram porque igualmente sabem que outros estarão na mesma 

atividade (comunidade) 

O dever de garantidor, porém, não pode simplesmente decorrer da participação na 

atividade coletiva. A questão da origem e da extensão do dever de garantidor dos 

participantes não deve ser considerada sob o ângulo exclusivo da proteção direta frente a 

perigos inesperados, “mas sim deve ser centrada no fato de que a atividade individual só é 

tomada pelo seu agente, porque este espera dos outros um mínimo de solidariedade e 

atenção como suporte para um controle mais efetivo do perigo existente”, afirma Juarez 

Tavares228.  

Trata-se de situações nas quais é preciso que cada um dos participantes se 

encontrem previamente na postura de que se trata de uma atividade (comunidade) não 

apenas recreativa ou lúdica, mas, sim, solidária229.  

Jorge Figueiredo Dias, por sua vez, apesar de reconhecer a necessidade das relações 

de confiança e dependência mútua, questiona a validade da posição decorrente da 

“comunidade de vida” e, mesmo reconhecendo a validade da “comunidade de perigo”, não 

                                                           
225TAVARES, Juarez. Teoria dos crimes omissivos, cit., p. 327-328. 
226Id. Ibid., p. 328. 
227Id. loc. cit. 
228Id. loc. cit. 
229Id. Ibid., p. 329. 
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vê confusão com a situação de “assunção voluntária”, ainda que possa se reconhecer certo 

cruzamento e parcial sobreposição destes conceitos230.  

O autor afirma, com duras críticas, que não basta a simples existência de uma 

comunidade de perigo, devendo, ainda, cumprir-se três requisitos para configuração da 

posição de garante, em observância aos preceitos basilares do Direito Penal. Assim, afirma 

o autor: 

Isto não significa, obviamente, que o dever de garante nasça 

integralmente da existência da comunidade, antes só (como sempre!) 

dentro de certos pressupostos ou requisitos. Torna-se por isso necessário 

– por mor da indispensável segurança e paz jurídicas e para que os 

deveres puramente morais, de “bom samaritano forçado”, não valham 

como deveres jurídicos – fazer intervir uma tríplice condição: (a) que as 

relações intercedentes aludidas sejam estreitas e efectivas e não 

meramente dedutíveis de um qualquer “segundo código” moral ou social; 

(b) que, de certo modo consequentemente, a comunidade de perigos 

exista realmente e não seja meramente deduzida de uma “proximidade” 

suposta ou presumida; (c) e que se não estenda esta fonte até o limite da 

prevenção geral de perigos, mas entre em questão apenas quando o perigo 

já pesa sobre a vítima potencial, devendo o agente actuar no sentido de o 

evitar ou diminuir (devendo, numa palavra, actuar em favor do bem 

jurídico concretamente carecido)231.  

 

Segundo Hans-Heinrich Jescheck, podem ser exemplos deste critério, abrangendo-

se a comunidade de vida e a de perigo, o caso do guia de uma excursão na montanha que 

está obrigado a proporcionar toda roupa disponível a quem não pode seguir adiante por 

fraqueza, ainda que o mesmo vá busca ajudar, ou então, no caso da “admissão na casa de 

pessoas com necessidades de assistência converte em dever jurídico a prestação do cuidado 

requerido”232. 

 

iii) assunção voluntária 

Por fim restaria estabelecido o critério da assunção voluntária frente a pessoas em 

perigo como terceiro fundamento material da posição de garante para proteção de bens 

jurídicos233. 

                                                           
230DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal: parte geral, cit., p. 943-944. 
231Id. Ibid., p. 944. 
232JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de derecho penal: parte general, cit., p. 566. 
233Id. Ibid., p. 567. 
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Para este critério, o que importa especialmente, segundo Hans-Heinrich Jescheck, é 

que “outros, confiando na disposição de intervenção do garante, se exponham a maiores 

perigos do que os que assumiriam em outro caso, ou dispensem outra proteção, pois 

somente então a assunção justifica a responsabilidade jurídicopenal”234.  

Santiago Mir Puig explica que se trata, portanto, da situação em que uma pessoa, 

confiando em outra que oferece voluntariamente sua proteção, se atreve a correr riscos 

maiores ou deixa de tomar as precauções necessárias235.  

Jorge Figueiredo Dias, por sua vez, destaca que se trata da antiga posição de 

garante derivada do contrato, mas com conteúdo material, no caso, a assunção fática 

(concreta) de proteger bens jurídicos. Assim, afirma o autor: 

[...] radica na assunção por ele de funções de guarda e assistência a bens 

jurídicos do carente de proteção ou de terceiro em favor do carente. 

Trata-se no fundo e no essencial da tradução, a nível de uma teoria 

“material”, do velho fundamento “formal” do contrato, em todo o caso 

com a modificação radical de sentido que atrás lhe introduzimos. O que 

oferece fundamento ao dever e à posição de garante não é a existência de 

uma relação contratual (válida), mas sim a assunção fáctica de uma 

função de proteccção materialmente baseada numa relação de 

confiança236. 

 

Portanto, a posição de garante com base neste critério independe da existência de 

um contrato, escrito ou verbal, bastando para fundamentar a posição de garante a assunção 

fática da função de proteção, a qual, porém, pressupõe que seja ela expressamente 

assumida pelo sujeito que se encarrega das funções específicas de proteção237.  

São exemplos desta forma de posição de garante, conforme destaca Jorge 

Figueiredo Dias, desde o caso do “instrutor de natação que vem ocasionalmente substituir 

aquele que se obrigou a dar as lições, com a respectiva função de guarda e assistência dos 

alunos”, até o caso “das autoridades e funcionários encarregados da proteção do meio 

ambiente de evitar a poluição de águas, solos, etc.”238. 

 

 

                                                           
234JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de derecho penal: parte general, cit., p. 567. 
235MIR PUIG, Santiago. Derecho penal: parte general, cit., p. 329. 
236DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal: parte geral, cit. 
237TAVARES, Juarez. Teoria dos crimes omissivos, cit., p. 327. 
238DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal: parte geral, cit., p. 942-943. 
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bb) função de controle sobre uma fonte de perigo” 

O segundo bloco de posições de garante, derivado da vertente binária proposta por 

Armin Kaufman, é classificado de forma semelhante sob os nomes de “responsabilidade a 

respeito de determinadas fontes de perigo”239, “dever de controle sobre uma fonte de 

perigo”240, “deveres de vigilância e segurança face a uma fonte de perigo”241 e outros242. 

Utilizaremos, para simplificação, a terminologia “dever de controle sobre uma fonte 

de perigo”, uma vez que, conforme Santiago Mir Puig, tal dever engloba não apenas 

controle, mas também vigilância sobre uma fonte de perigo243. 

Assim como no bloco anterior, a doutrina dominante também subdivide este 

fundamento material da posição de garante em três critérios: a) dever de garante para a 

vigilância das fontes de perigo; b) dever de garante sobre a atuação de terceiras pessoas; e 

c) dever de garante pelo atuar prévio perigoso ou ingerência244. 

 

i) dever de garante pelo atuar prévio perigoso ou ingerência 

A posição de garante em razão de um atuar prévio perigoso, ou ingerência, já era 

tratada desde o positivismo penal de Von Liszt245, sendo manifestamente perceptível as 

influências “causais” no desenvolvimento deste critério, o que, inevitavelmente, faz com 

que este conceito carregue tal carga ao longo de seu desenvolvimento pela dogmática 

penal.  

A ingerência talvez seja uma das questões mais controversas acerca da 

materialização de uma posição de garante, uma vez que tanto aqueles que a defendem246, 

quanto aqueles que a criticam247, erigem edificações teóricas sólidas.  

                                                           
239JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de derecho penal: parte general, cit., p. 567 e ss. 
240MIR PUIG, Santiago. Derecho penal: parte general, cit., p. 330 e ss. 
241DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal: parte geral, cit., p. 944 e ss. 
242Nesse sentido, Juarez Tavares fala em “responsabilidade pelas fontes produtoras de perigo”. In 

TAVARES, Juarez. Teoria dos crimes omissivos, cit., p. 317. 
243MIR PUIG, Santiago. Derecho penal: parte general, cit., p. 330. 
244JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de derecho penal: parte general, cit., p. 568-569. 
245TAVARES, Juarez. Teoria dos crimes omissivos, cit., p. 314. 
246Nesse sentido vide: SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito penal empresarial: a omissão do 

empresário como crime, cit., p. 100 e ss. 
247Nesse sentido vide: PASCHOAL, Janaina Conceição. Ingerência indevida: os crimes comissivos por 

omissão e o controle pela punição do não fazer, cit., p. 51 e ss. 
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A questão da posição de garante originada pela ingerência ainda será com maiores 

detalhes aprofundada nos capítulos seguintes, bastando, aqui, uma “terraplanagem” inicial 

a partir de algumas observações aportadas pelos partidários da teoria das funções.  

Nesse contexto, se, em Von Lizst, a ingerência ainda era vista apenas com base em 

pressupostos meramente formais, desprovidos de conteúdo material, a teoria das funções 

desenvolvida a partir das colocações de Armin Kaufmann buscou, assim como nos casos 

anteriores, preencher o plano formal com conteúdos materiais intrinsicamente 

referenciados aos princípios fundamentadores do Direito Penal em um Estado Democrático 

de Direito248. 

Isso porque, conforme destaca, Juarez Tavares, uma fórmula geral de 

responsabilidade pela ingerência seria absolutamente incompatível com os princípios da 

imputação individualizadora, porque transforma a omissão em cláusula de reserva de 

punibilidade249. 

Hans-Heinrich Jescheck afirma que o dever de garante em razão de um atuar 

perigoso prévio está referenciado ao princípio da proibição de causar dano a outrem 

(neminem laedere), razão pela qual, “quem ocasiona uma perturbação da ordem social 

estabelecida para impedir a lesão de bens jurídicos (“ingerência”) deve preocupar-se para 

que o perigo que tenha criado não se transforme em um resultado típico”250. 

O autor alemão, porém, ressalva expressamente que da mera causação de um perigo 

não pode nascer já um dever de evitar o resultado. De acordo com sua proposta, a 

ingerência deve estar restringida por três critérios conjuntos.  

Assim, de um lado, o atuar prévio tem que haver ocasionado o perigo próximo 

(adequado) da produção do dano. De outro, o comportamento tem que haver sido 

objetivamente antijurídico (ainda que culpável). Por último, a infração do dever há de 

consistir na vulneração de uma norma orientada precisamente à proteção do 

correspondente bem jurídico251. 

O autor ainda conclui no sentido de que o garante originado a partir da ingerência é 

aquele quem quebra uma relação prévia de proteção mediante a neutralização do próprio 

titular do bem jurídico ou de outra pessoa que exerce sua defesa, ou que “cria uma nova 

                                                           
248BACIGALUPO ZAPATER, Enrique. Manual de derecho penal: parte general, cit., p. 231. 
249TAVARES, Juarez. Teoria dos crimes omissivos, cit., p. 318. 
250JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de derecho penal: parte general, cit., p. 568. 
251Id. Ibid., p. 568-569. 
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fonte de perigo que tanto pode consistir no desencadeamento de forças da natureza como 

na falta de vigilância para com as pessoas que lhe estão confiadas”252.  

Santiago Mir Puig, por sua vez, afirma a ingerência no sentido de que, quem 

provocou, por uma conduta antecedente, uma situação de perigo para um bem jurídico, está 

obrigado a evitar que este perigo se converta em lesão, considerando essa produção 

atribuível ao sujeito como se houve causado positivamente a lesão. O autor espanhol ainda 

explica que o Código Penal espanhol afirma, expressamente, que a conduta precedente 

pode ser tanto uma ação, quanto uma omissão253.  

Também não bastaria a simples criação de um risco para fundamentar a posição de 

garante, pois isso atrairia o risco de se admitir punições idênticas para diferentes situações, 

como as que poderiam advir tanto no caso de o sujeito ter produzido o risco com 

consciência e vontade, como no caso de a produção do perigo ter ocorrido sem querê-la e 

sem imprudência (violação de uma norma de cuidado), o que, para Santiago Mir Puig, é 

ilógico254.  

Seria o caso do condutor que, circulando com toda prudência, atropela a um suicida 

que se lança de forma imprevista baixo as rodas de seu veículo, e temeroso das possíveis 

complicações, abandona o ferido na estrada.  

Conforme afirma Santiago Mir Puig, se a morte se produziu por consequência do 

atropelamento (ou seja, haverá tiver sido causada positivamente pelo condutor), o acidente 

não é atribuível nem por dolo, nem por imprudência, e a posterior fuga voluntária não pode 

converter em dolosa a causação positiva das lesões nem, portanto, da morte que delas 

seguiu. Isso porque se trata de um caso de dolus subsequens, irrelevante por ser posterior à 

conduta positiva255.  

O autor espanhol ainda chama a atenção para o entendimento de exigir que a 

conduta antecedente que provoca o perigo seja antijurídica256. Sustenta Santiago Mir Puig 

que a antijuricidade deve importar apenas enquanto condicionar a possibilidade de imputar 

ao sujeito o perigo criado por sua ação. Pois, de acordo com o autor, se ao houver 

antijuridicidade, o fato nem sequer poderá ser atribuível ao sujeito. Assim afirma Santiago 

Mir Puig: 

                                                           
252JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de derecho penal: parte general, cit., p. 569. 
253MIR PUIG, Santiago. Derecho penal: parte general, cit., p. 330. 
254Id. Ibid., p. 331. 
255Id. loc. cit. 
256Id. loc. cit. 
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Recorde-se, com efeito, que segundo a abordagem efetuada mais acima, a 

posição de garante requer que, por uma ou outra via, tenha lugar uma 

criação ou aumento do perigo que seja atribuível ao seu autor. Pois bem, 

o perigo criado por um acidente na pessoa da vítima não é, sem dúvida, 

atribuível ao causante do acidente se este não podia ou não devia prevê-

lo, que é o que ocorre quando faltar imprudência. Esta é a razão pela qual 

a falta de “antijuridicidade” anterior exclui neste caso a posição de 

garante. O mesmo ocorre em outros casos de falta de antijuridicidade na 

conduta anterior, mas não em todos257.  

 

Jorge Figueiredo Dias, por sua vez, afirma que só existirá posição de garante 

decorrente de um atuar perigoso antecedente, ingerência, quando for possível a imputação 

objetiva do resultado típico ao detentor do dever. Assim afirma: 

Postas as coisas nestes termos, parece seguro que o resultado típico tem 

antes de tudo de considerar-se objectivamente impútavel, segundo as 

regras gerais, ao incumprimento do dever de garante. Por isso não assume 

uma posição de garante aquele que com o seu facto precedente se contém 

dentro dos limites do risco permitido. Como também quando, 

ultrapassando-os, todavia não é o risco assim criado, mas um outro, que 

se precipita no resultado típico, ou quando a conexão de risco deva ser 

negada por o comportamento prévio não caber no fim de protecção da 

norma258. 

 

Ainda sobre a criação do perigo, entende também o autor que deve ela ser 

objetivamente ilícita, embora não culposa, razão pela qual não seria possível fundar uma 

posição de garante sempre que comportamento anterior estivesse justificado, como na 

legítima defesa, mas não em estados de necessidade259.  

 

ii) dever de garante para a vigilância das fontes de perigo 

Em segundo lugar, neste grupo fundamentador das posições de garante, existiria um 

“dever de garante para a vigilância das fontes de perigo” que se encontram dentro do 

âmbito de seu domínio próprio, e “isso com independência de se assumiu-se 

voluntariamente a custódia ou havia um prévio agir contrário ao dever”260.  

A razão de ser desse critério radica no fato de que as pessoas que exercem poder de 

disposição em um determinado âmbito ou em um espaço delimitado aberto a terceiros, ou 

                                                           
257MIR PUIG, Santiago. Derecho penal: parte general, cit., p. 332 (tradução nossa). 
258DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal: parte geral, cit., p. 945-946. 
259Id. Ibid., p. 946. 
260JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de derecho penal: parte general, cit., p. 570. 
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desde que produza efeitos sobre terceiros, devem controlar os riscos que possam surgir 

deste setor, sejam eles ocasionados por estados ou situações perigosas, aninais, instalações 

ou equipamentos261. 

A origem dogmática do postulado em questão decorre, portanto, da ideia de que o 

proprietário ou possuidor de coisas, instalações, máquinas, está obrigado a controlar os 

perigos que delas provêm, impedindo, em consequência, que se produzam danos em bens 

jurídicos alheios.  

Mas, ainda que se reconheça o fundamento desta posição de garante, a doutrina se 

preocupa com a demasiada elasticidade que seus limites podem alcançar. Nesse sentido, 

destaca Jorge Figueiredo Dias: 

Compreende-se e aceita-se o fundamento em que a ideia repousa: quem 

domina uma fonte de riscos determináveis dentro de um âmbito de 

actuação objectivável deve actuar no sentido do afastamento ou da 

minimização dos perigos que daquela resultam tanto para o exterior (v. 

g., perigos de desmoronamento de uma ponte em construção). Mas já não 

se vê que deste fundamento resultem como deviam, do mesmo passo, os 

limites do âmbito de actuação do princípio262. 

 

O autor lusitano mostra a necessária preocupação de que esta posição de garante 

não pode ser baseada numa simples relação de causalidade, sob o risco de se ir demasiado 

longe, desnaturando a própria essência material deste fundamento da posição de garante263. 

Da mesma forma, se alguém penetra o âmbito de domínio de forma inesperada ou ilícita, 

não há que se falar em responsabilização por omissão imprópria, podendo, nestes casos, 

inclusive se invocar os princípios da “autorresponsabilidade” ou da “confiança”. Assim 

exemplifica:  

Em casos tais será seguramente ir demasiadamente longe manter sobre 

estes o dever de vigilância e o consequente dever de actuação no sentido 

de eliminação ou da minimização do perigo. Se o responsável por uma 

construção coloca um letreiro absolutamente visível a proibir a passagem 

a estranhos à obra e, ainda, uma cerca a impedir a passagem, não pode ser 

responsabilizado se alguém salta a cerca ou a destrói para penetrar na 

construção e em consequência sofre danos pessoais; não sendo talvez 

inadequado invocar neste contexto o “princípio da auto-responsabilidade” 

ou mesmo o “princípio da confiança”264.  

 

                                                           
261JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de derecho penal: parte general, cit., p. 570. 
262DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal: parte geral, cit., p. 947. 
263Id. loc. cit. 
264Id. Ibid., p. 948. 
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Juarez Tavares pondera, também, que não há como se deduzir, pelo simples fato de 

uma pessoa possuir responsabilidade sobre fontes produtoras de perigo, que ela tem o 

dever de impedir os resultados delas decorrentes, devendo se levar em consideração, a 

partir do caso concreto, o comportamento da vítima, as circunstâncias específicas da 

produção do evento e impossibilidade de sua contenção265.  

Santiago Mir Puig, por sua vez, apesar de reconhecer o fundamento material 

originado do dever de controle sobre fontes de perigo que operam no âmbito de domínio 

do próprio garante, mostra-se igualmente preocupado com sua capacidade de alargamento, 

a qual, em alguns casos, inclusive, geraria uma espécie de poder de “polícia” altamente 

dubitável266.  

O autor espanhol questiona decisão do Tribunal Federal da Alemanha que 

reconheceu a posição de garante originada a partir do dever de controle sobre um âmbito 

em si mesmo não perigoso, no caso, um bar. Assim, destaca o autor: 

Distinto, e muito mais discutível, é o suposto dever de controle sobre um 

âmbito em si mesmo não perigoso: assim, o dever de controle que possa 

corresponder ao gerente de um bar em relação às condutas praticadas por 

seus clientes. O Tribunal Federal alemão considerou o gerente em 

posição de garante e responsável, portanto, pelas lesões causadas por um 

cliente a outro, se não as impediu podendo fazê-lo. Mas em casos como 

estes resulta muito discutível que exista um específico dever de “polícia” 

que chegue a responsabilizar pelos delitos cometidos por outras 

pessoas267.  

 

Jorge Figueiredo Dias ainda chama a atenção para outra característica que, segundo 

o autor, inversamente, faz parecer que este fundamento quer restringir-se a fatos ocorridos 

dentro de uma atividade duradora, o que decorreria, com frequência, no âmbito de 

atividades econômicas, industriais, etc.268.  

Para o autor, sob este fundamento, ganha mais relevo a questão da “sociedade de 

risco”, principalmente em casos de responsabilidade do produtor ou pelo produto. Nesse 

sentido, afirma o autor:  

Assume aqui em particular relevo, de resto, todo o amplo domínio – hoje 

importantíssimo e típico da “sociedade do risco” – da responsabilidade 

do produtor ou pelo produto: quem fabrica medicamentos, automóveis, 

produtos de beleza, produtos alimentares, produtos tóxicos ou corrosivos, 
                                                           
265TAVARES, Juarez. Teoria dos crimes omissivos, cit., p. 318. 
266MIR PUIG, Santiago. Derecho penal: parte general, cit., p. 334. 
267Id. loc. cit. (tradução nossa). 
268DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal: parte geral, cit., p. 948. 
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etc., detém sobre o produto uma posição de domínio – baseada sobretudo 

em que ele será o único que se encontra suficientemente informado sobre 

os riscos, mesmo só colaterais, do produto que fabrica – que o 

responsabiliza por aquele e põe a seu cargo um dever de fiscalização 

conducente a evitar situações mesmo só potencialmente lesivas de bens 

jurídicos do consumidor. [...] Pôr nestas situações sobre os ombros do 

produtor um dever de retirar o produto, ou pelo menos de avisar dos 

perigos os consumidores potenciais, responsabilizando-o, se não o fizer, a 

título de omissão dolosa pelo resultados típicos que venham a ter lugar – 

eis o que nos parece uma conclusão razoável, suficientemente precisa e, 

em definitivo, fundada269.  

 

Por fim, Juarez Tavares pondera a existência de muitas fontes de perigo 

autorizadas, como o caso de usinas nucleares, armazenamento de gases, instalações 

elétricas, as quais, justamente por sua natureza, devem ser mantidas sob certos padrões de 

segurança, ou seja, dentro do risco permitido270. 

 

iv) dever de garante sobre a atuação de terceiras pessoas 

Em terceiro lugar, encontra-se o dever de garante originado do controle sobre 

perigos decorrentes da atuação de terceiras pessoas. O fundamento desta posição de 

garante seria “a ideia de que a coletividade, tendo em conta a já existente posição de 

autoridade e controle, confia que o obrigado domine os perigos provenientes da pessoa que 

há de vigiar”271. 

Poderia se afirmar, incialmente, que o fundamento material desta posição de 

garante, decorrente do controle sobre atos de terceiros, sucumbiria diante do princípio da 

autorresponsabilidade, o que é verdade.  

Mas, conforme destaca a doutrina, tal princípio deve ceder, ao menos em princípio, 

diante de certas situações (focos de perigo) especiais: a) quando o terceiro não é 

responsável ou tem sua reponsabilidade diminuída ou limitada; e b) quando existirem 

relações de subordinação272.  

Nas situações de inexistência, diminuição ou limitação da responsabilidade do 

terceiro, a ordem jurídica impõe um dever de vigilância a quem exerce um poder de 

domínio e controle. 

                                                           
269DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal: parte geral, cit., p. 948. 
270TAVARES, Juarez. Teoria dos crimes omissivos, cit., p. 318. 
271JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de derecho penal: parte general, cit., p. 571. 
272DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal: parte geral, cit., p. 949. 
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Jorge Figueiredo Dias afirma que os pais assumirão não apenas uma posição de 

garante de proteção e assistência sobre os bens jurídicos de seus filhos, conforme tratado 

no primeiro bloco, mas “também um dever de vigilância e segurança relativamente aos 

perigos que deles partam”273.  

Juarez Tavares, porém, reitera a necessidade de se analisar o caso concreto para 

delimitar o reconhecimento de uma posição de garante materialmente fundada, não 

podendo haver mera presunção de responsabilidade. Assim afirma o autor:  

[...] relativamente aos atos lesivos praticados pelos filhos menores contra 

terceiros, o pai não estará obrigado a impedi-los só porque se situa na 

qualidade de ascendente, mas, sim, em face das condições concretas que 

foram cometidos. O dever de vigilância está, pois, também vinculado ao 

comportamento do ascendente e à capacidade de autodeterminação do 

filho. O dever de garantidor, para tornar racional a responsabilidade, deve 

ser bem delimitado274.  

 

O mesmo ocorrerá, por exemplo, nas situações de direção de estabelecimentos de 

destinados a doentes mentais, a cumprimento de pena privativa de liberdade ou, de forma 

geral, nas situações de professores de crianças e adolescentes menores275. Nesse sentido 

destaca Hans-Heinrich Jescheck: 

Os encarregados da educação têm que cuidar para que os menores 

submetidos ao seu controle não cometam nenhum deligo (BGH FamRZ 

1958, 211); mas não o pai frente ao filho maior. [...] Existe igualmente 

um dever de garante para o professor a respeito das ações puníveis de 

seus alunos em âmbito escolar. Da equipe de uma prisão se espera que os 

internos não realizem nenhuma ação punível (RG 53, 292)276. 

 

Santiago Mir Puig ainda chama a atenção para o perigo de uma demasiada extensão 

dessa posição de garante, principalmente no caso dos funcionários públicos encarregados 

dos presos sob sua custódia. A materialização dos “princípios derivados do dever de 

controle sobre uma fonte de perigo é preciso, por de pronto, que o dever de vigilância 

abarque, em particular, a obrigação de controlar uma específica periculosidade que encerre 

no vigiado”, afirma o autor277.  

                                                           
273DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal: parte geral, cit., p. 949. 
274TAVARES, Juarez. Teoria dos crimes omissivos, cit., p. 323. 
275DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal: parte geral, cit., p. 949. 
276JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de derecho penal: parte general, cit., p. 571 (tradução nossa). 
277MIR PUIG, Santiago. Derecho penal: parte general, cit., p. 335. 
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Isso ocorreria, por exemplo, apenas no caso de os vigiados serem menores 

irresponsáveis ou enfermos mentais perigosos, independentemente, ainda, da existência de 

encarregados por sua vigilância como pais, médicos ou tutores, mas não de todas as 

relações278.  

Já nas situações de subordinação, as quais decorrem de um serviço ou atividade 

organizada, e que abrangem não mais pessoas com déficit de responsabilidade, mas, pelo 

contrário, autorresponsáveis, a posição de garante deve ser observada com cautela, tratando 

de limitar o dever de controlar os perigos oriundos dessa fonte de perigo279.  

Nestes casos será relevante determinar a “relação concreta do sujeito com o bem 

jurídico, de modo que sua preservação dependa de sua intervenção”, de modo que, 

“igualmente, o dever, em princípio, só pode ser imposto a quem esteja em condições 

imediatas da prestação devida”280.  

Tratando-se de dever pessoal, ele apenas poderá ser admitido nos casos em que a lei 

assim admita ou quando haja substituição legal dos obrigados281.  

Não deve, porém, se confundir substituição legal com instituição contratual do 

dever, pois, “na substituição legal o dever incumbe também ao substituto, 

independentemente da concordância ou não dos obrigados”, afirma Juarez Tavares282.  

De acordo com o autor, já na instituição contratual, “é indispensável que o obrigado 

assuma voluntariamente a reponsabilidade pela substituição”283.  

Assim, em casos de organização pública, o princípio reitor é o de que cada qual 

será responsável por seus atos, admitindo-se posições de garante decorrentes do controle 

de perigos originados de seus subordinados apenas em caso de substituição legal. Nesse 

sentido, afirma Juarez Tavares:  

[...] Assim, o dever de garantidor do delegado só poderá decorrer de sua 

própria conduta anterior ou pela assunção de responsabilidade, como 

substituto legal; assim, se ordenara a prisão, deverá vigiar para que sua 

execução não ponha em risco a pessoa do detido; da mesma forma, 

quando assume a custódia, está obrigado a supervisionar sua execução. A 

existência dessa ordem, ou da substituição legal, portanto, é 

indispensável, na hipótese, para que o dever de vigilância sobre seu 

executor se concretize, de modo que esse executor já não seja o único e 
                                                           
278MIR PUIG, Santiago. Derecho penal: parte general, cit., p. 335. 
279TAVARES, Juarez. Teoria dos crimes omissivos, cit., p. 321-322. 
280Id. Ibid., p. 321. 
281Id. loc. cit. 
282Id. loc. cit. 
283Id. loc. cit. 
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exclusivo responsável pelo evento. Está claro, no caso do delegado, que 

se ele mantém o preso nas dependências de sua delegacia, é também por 

ele responsável284.  

 

A maior preocupação surge, porém, em casos de organizações privadas, tais como 

sociedades empresariais, nas quais seria possível discutir “eventual responsabilidade 

jurídico-penal por omissão das pessoas que dirigem e fiscalizam a actividade empresarial 

privada, face a factos ilícitos cometidos pelos seus subordinados”285.  

Jorge Figueiredo Dias, apesar de reconhecer a possibilidade de posições de garante 

originadas a partir deste critério, afirma o risco o risco de um insuportável alargamento da 

posição de garante, trazendo forte insegurança jurídica. Nesse sentido, destaca o autor: 

[...] Parece por isso, em princípio, que deveres desta espécie pode 

estender-se, sem receio de insuportável insegurança jurídica, a toda 

actividade empresarial privada: “o pessoal dirigente deve cuidar de que a 

‘fonte de perigos’ ‘empresa’ permaneça sob controlo de segurança, 

partam os perigos do potencial material ou pessoal da empresa”286. 

 

Sobre a existência – ou não – de uma posição de garante do empresário (dirigentes) 

sobre atos de seus subordinados, se retornará no capítulo último do presente trabalho, já 

quando analisadas, além das teorias materiais fundamentadoras desta posição, sua 

aplicação à luz do artigo 13, §2º, do Código Penal. 

 

c) domínio sobre o fundamento do resultado 

Além da teoria das funções defendida pela doutrina majoritária, e que tiveram seu 

ponto de partida em Armin Kaufmann na busca de se obter um fundamento material para 

as posições de garante, no mesmo grau de importância dogmática encontra-se a teoria 

erigida por Bernd Schünemann287. 

Em sua paradigmática obra “Fundamentos e limites dos delitos de omissão 

imprópria”, publicada originalmente em 1971 como resultado de sua tese de doutorado 

apresentada perante a Universidade de Göttingen, o autor estabelece o “domínio sobre o 

fundamento do resultado” como diretriz material da equiparação entre ação e omissão 

                                                           
284TAVARES, Juarez. Teoria dos crimes omissivos, cit., p. 321. 
285DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal: parte geral, cit., p. 950. 
286Id. Ibid., p. 950. 
287ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 851 e ss. 
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(imprópria), e desenvolve o fundamento material das posições de garante a partir de tal 

conceito288.  

Na Alemanha, a teoria do domínio sobre o fundamento do resultado como 

fundamento material da posição de garante repousa não apenas em seu autor original, mas 

foi acolhida, também, por Claus Roxin. Ao analisar conjuntamente as teorias das funções, 

do domínio sobre o resultado e outras, o autor conclui que a teoria desenvolvida por Bernd 

Schünemann é a que mais se aproxima de delimitar a posição de garante satisfazendo as 

exigências constitucionais do Direito Penal em um Estado Democrático de Direito289.  

Na Espanha, autores como Carlos Martínez-Buján Pérez290 e Juan María Terradillos 

Basoco acolhem a teoria desenvolvida pelo autor alemão em suas obras de Direito Penal da 

Empresa291. Bernd Schünemann ainda afirma dever às contribuições de Luis Gracia Martín 

e Jesús-María Silva Sanchéz os aprimoramentos ulteriores de sua teoria292. Na obra de 

Santiago Mir Puig, não obstante sua adoção pela teoria das funções, é possível identificar a 

adoção do “domínio pessoal” ou “controle pessoal” como critério decisivo da concepção 

dos delitos omissivos impróprios293. 

No Brasil, a teoria foi recentemente tratada, e defendida, por Heloísa Estellita como 

o critério adequado para fundamentar materialmente as posições de garante nos delitos 

omissivos impróprios, em obra de leitura obrigatória para compreensão do tema enfrentado 

no presente estudo 294. 

 

aa) domínio como diretriz material  

Após realizar extensiva análise metodológica das posições de garante 

desenvolvidas pela doutrina, Bernd Schünemann constata que seus conceitos nunca 
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la metodología del Derecho Penal, cit., p. 280 e ss. 
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293MIR PUIG, Santiago. Derecho penal: parte general, cit., p. 325; SCHÜNEMANN, Bernd. Sobre a posição 
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chegaram a ultrapassar uma fase inicial meramente intuitiva, portanto, de 

discricionariedade subjetiva, o que não permitia conhecer, realmente, o fundamento e os 

limites da omissão imprópria295. 

O autor ainda se mostra extremamente preocupado com a criação judicial do 

Direito por meio da jurisprudência, e o estabelecimento de normas demasiadamente 

abertas, as quais substituíam “a criação de um Direito orientada ao problema por um 

automatismo conceitual vazio” nos casos de omissão imprópria296.  

Bernd Schünemann passa a buscar uma “diretriz material” que, inicialmente, “tenha 

suficiente conteúdo como para poder servir de modelo em um processo de concreção”, e 

que, em segundo lugar, “esteja aberta para a análise dos problemas de maneira que não 

derrube as diferenças dos distintos grupos de casos, mas que as mantenha e dê conta delas 

ao fio da concreção”297. Trata-se da diretriz material da equiparação entre ação e omissão 

imprópria.  

De acordo com o autor, metodologicamente, não seria possível alcançar a 

concreção buscada mediante deduções lógicas, mas, sim, haveria de ser empregado um 

proceder analógico298.  

Em primeiro lugar, ao investigar a diretriz material da equiparação que sirva de 

modelo a um processo de concreção analógico, o autor destaca a necessidade de se 

formular um conceito tipológico que, não podendo ser dado expressamente pela lei penal, 

deve ser dado em conexão com a “natureza das coisas”299. Em respeito ao princípio da 

legalidade, porém, se torna obviamente necessário o apoio em uma decisão valorativa 

legal, não bastando, como no caso do Direito Civil, o desenvolvimento a partir de decisões 

valorativas genéricas como, por exemplo, as consagradas da Constituição, sob pena de se 

estar criando tipos penais praeter legem300. 

O autor afirma não ser factível desenvolver os delitos de omissão imprópria em 

torno dos critérios da antijuridicidade material ou do merecimento de pena. Isso porque, de 

nenhum lado, “se vislumbra uma decisão legislativa no sentido de que todas as omissões 

materialmente antijurídicas ou todas as merecedoras de pena tenham também que estar 
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296Id. Ibid., p. 237-258. 
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castigadas”301. Ao final do princípio da fragmentariedade, nem mesmo estão castigados 

todos os casos de comissão merecedores de penal, sem ser necessário se falar dos 

materialmente antijurídicos302.  

A decisão valorativa que pode se encontrar na lei penal é muito mais estrita e, em 

se tratando de equiparar ação e omissão imprópria, deve então ser buscada em seus 

elementos comuns essenciais para a punibilidade. Assim afirma Bernd Schünemann: 

[...] Como resulta da interpretação histórica e gramatical, e com se 

depreende em particular da utilização de uma expressão única para a 

comissão e a omissão, não há que castigar a omissão antijurídica ou a 

merecedora de punição, mas somente a igual à comissão. O que significa 

que somente são essenciais para a punibilidade aqueles elementos da 

omissão que a caracterizam igualmente como na comissão. Aqui 

encontramos a decisão valorativa básica do legislador, a única que 

possibilita um aperfeiçoamento jurídico a partir da natureza das coisas303.  

 

Bernd Schünemann segue reforçando a necessidade de se abandonar o que chama 

de “entendimento estéril” da doutrina sobre a igualdade entre ação e omissão imprópria, 

originado a partir de sua compreensão sob os enfoques da antijuridicidade e merecimento 

de pena304. Esse “entendimento estéril” não apresenta qualquer capacidade de rendimento 

metodológico para a compreensão acerca da equiparação entre ação e omissão imprópria. 

Assim afirma o autor: 

Agora bem, como acabamos de indicar, esta “igualdade à comissão” de 

pouco ou nada serviria metodologicamente se se a concebesse como 

sinônimo de “igualdade merecedora de punição”; de maneira que ao 

mesmo tempo se daria inegavelmente a inconstitucionalidade dos delitos 

de omissão imprópria, pois o desenvolvimento da punibilidade a partir do 

merecimento de pena violaria em grau máximo o princípio da legalidade. 

Este entendimento estéril da igualdade à comissão, que está subjacente à 

doutrina dominante sobre os deveres de garante (“omissão + posição de 

garante corresponde, sub specie merecimento de pena, à comissão) há de 

ser abandonado305.  

 

O autor conclui sustentando que tal abandono deve ser feito “em favor de uma 

exigência, a única que possibilita um aperfeiçoamento jurídico racional, de que a omissão 
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302Id. loc. cit. 
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imprópria seja comparável à comissão em virtude de um caráter comum pré-

jurídicopenal”306.  

Em que pese o caráter comum de fazer e omitir impróprio ser normativo, o qual 

justamente possibilita a síntese de uma categoria conjunta, não haveria como se tomar a 

mera punibilidade como fator comum entre eles, pois isso não serviria para o 

aperfeiçoamento jurídico raciona que se busca307.  

Isso porque não é a punibilidade por si própria (como valoração) que pode indicar o 

comum entre comissão e omissão imprópria, mas, sim, o “fundamento da punibilidade (isto 

é, a estrutura relevante para esta valoração)”308. Nesse sentido, afirma Bernd Schünemann: 

Portanto, o critério decisivo da equiparação tem que ser aquela 

peculiaridade da ação que indica o fundamento lógico-objetivo de suas 

estruturas. Portanto, o que procede é mostrar as estruturas lógico 

objetivas (ou seja, pré-jurídicopenais) que podem fundamentar a 

punibilidade da ação e portanto também a igualdade da omissão à 

comissão309.  

 

O autor alemão chama a atenção, porém, que, para se começar, não deve se voltar 

os olhos ao próprio comportamento humano em geral, pois, com base na natureza das 

coisas, não será encontrada igualdade alguma, pelo contrário, apenas diversidade. Entre 

uma ação e a omissão de outra ação não cabe buscar nada em comum que possa servir, 

com caráter geral, como fundamento lógico objetivo da punibilidade. Conforme destaca o 

autor, “as razões pelas quais uma ação pode ser castigada são tão distintas que resulta 

impossível reduzi-las a um denominador comum”310.  

A título de exemplo, Bernd Schünemann afirma que pode se castigar uma ação a) 

por ser causa de um resultado psicofísico indesejado do mundo exterior, como a morte e 

alguém; b) por ser indesejada a sua própria realização, como no crime de incesto311; ou c) 
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por infringir normas meta-jurídicas, sociais, como na injúria312. Assim, afirma o autor que 

as estruturas lógico-objetivas que possibilitam a punição nestes exemplos são tão plurais 

que, tentar reuni-las sob um conceito “abstrativo”, faria perder o respectivo fundamento da 

punibilidade313.  

Por tal motivo, não é possível se desenvolver a equiparação da omissão à ação sob 

um conceito geral com tamanho grau de abstração, mas somente a partir dos distintos tipos 

concretos de ação punível314.  

O autor alemão chega à conclusão que, para resolver a problemática sobre a 

equiparação, deve-se pôr em revelo “os tipos ou categorias de ação cominados com pena 

no Código Penal e aquelas peculiaridades que indicam em cada caso o fundamento lógico-

objetivo de sua punibilidade”315. Com isso, é possível obter, ao mesmo tempo, uma 

concreção sobre a decisão valorativa legal geral de castigar como delitos de omissão 

imprópria unicamente omissões iguais à comissão.  

Bernd Schünemann circunscreve-se à categoria de delito na qual se encaixa a 

maioria dos tipos do Código Penal, e que está diretamente ligada ao problema da 

equiparação: os delitos de resultado, os quais, segundo Bernd Schünemann, são aqueles 

em que “no tipo, junto à ação, se requer um resultado especial, separável dela”316. 

O que interessa especificamente é se uma ação, junto de um resultado, pode realizar 

o tipo penal de delito. Para tanto, não basta que o autor realize uma ação da qual decorre 

um resultado separável desta, e, sim, principalmente, que ao autor se lhe imputa o 

resultado317. O fundamento desta imputação é, obviamente, a ação.  

Mas, para se conhecer a peculiaridade da ação que constitui o fundamento lógico-

objetivo da punibilidade, o qual representa, dessa forma, o ponto de partida sobre a 

problemática da equiparação, Bernd Schünemann afirma ser necessário perguntar “como é 

que ao autor se lhe imputa o resultado devido a uma ação?”318. A resposta dada – como 

evidente – pelo autor é no sentido de que a imputação decorre do fato de a ação ter causado 

                                                           
312SCHÜNEMANN, Bernd. Fundamentos y límites de los delitos de omisión impropia: con una aportación a 

la metodología del Derecho Penal, cit., p. 280. 
313Id. loc. cit. 
314Id. loc. cit. 
315Id. loc. cit. (tradução nossa). 
316Id. loc. cit. 
317Id. loc. cit. 
318Id. loc. cit. 



85 
 

o resultado no sentido das ciências naturais, ou seja, ela é decorrente da causalidade 

mecânica entre ação e resultado319.  

Como na omissão falta exatamente essa causalidade mecânica, o autor afirma ter 

encontrado não algo comum, mas, sim, diferenciador, que fecharia o caminho para a 

equiparação entre fazer e omitir com respeito à “relação com o resultado”320. Mas trata-se, 

porém, de mera aparência que, no mais, engana, uma vez que não estaria baseada na 

natureza das coisas e decorreria da interrupção prematura do raciocínio até aqui 

desenvolvido. Tomar a causalidade mecânica como fundamento da imputação sobre o 

resultado seria insuficiente, insatisfatório. Assim afirma Bernd Schünemann: 

Este dado é insatisfatório porque explica somente a imputação do 

resultado à ação, mas não também aquele que em suma importa: a 

imputação à pessoa. Para isso não basta indicar que a pessoa está em 

condições de dirigir finalmente o curso causal, já que para uma direção 

assim também está em condições aquele que omite uma ação de 

salvamento que lhe é possível. Mas dado que o curso causal influenciável 

não se lhe imputa a qualquer omitente, tem que haver na ação um 

elemento especial que dê lugar à conexão automática entre pessoa e 

resultado321. 

 

O autor afirma então ser necessário determinar no que reside o singular sobre o 

movimento corporal que fundamenta a imputação do curso causal dele derivado ao autor322.  

Todavia, a imputação não pode ser fundamentada simplesmente na causalidade, 

uma vez que essa causalidade restringe o resultado ao movimento corporal, ou seja, 

restringe a pessoa simplesmente como corpo físico, sem espírito e vontade323. É necessário, 

portanto, que se observe a causalidade do mundo exterior não apenas do resultado ao 

movimento corporal, mas também do movimento corporal ao centro de ação pessoal, ou 

seja, a pessoa não como corpo físico, mas como espírito e vontade324.  

Ao proceder dessa forma, Bernd Schünemann constata que “o fundamento de 

imputação decisivo é, pois, a relação entre o centro de direção pessoal e o movimento 

corporal que causa o resultado”325. Tal relação torna-se, portanto, o fundamento lógico-
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objetivo para a imputação ao autor do resultado causado por sua ação. A partir dessa 

conclusão, é possível afirmar que “a omissão, para ser igual à comissão no gênero dos 

‘delitos de resultado’, há de apresentar uma relação comparável a esta”326.  

Encontrar essa “relação comparável” torna-se, em seguida, o ponto central da 

problemática sobre a equiparação entre omissão e ação. Nesse sentido, afirma Bernd 

Schünemann: 

Mas dado que para nossa tarefa apenas nos interessa uma possibilidade de 

comparar naquelas relações que indicam o fundamento lógico-objetivo da 

punibilidade, temos que conceber a relação entre centro de direção 

pessoal e movimento corporal e a relação, procurada por aquela, entre 

autor e resultado, como espécie de um gênero que indica o fundamento 

geral da imputação do resultado e portanto da punibilidade na categoria 

“delitos de resultado”; enquanto tenhamos encontrado este fator comum, 

não temos mais que buscar as omissões nas quais se apresentam outras 

espécies deste gênero, havendo resolvido assim o problema da 

equiparação327.  

 

O autor conclui, por sua vez, que a essência da relação entre pessoa e movimento 

corporal – decisiva também para a questão da equiparação legal entre ação e omissão – é 

facilmente averiguada, uma vez que resulta evidente: ela reside no “domínio absoluto da 

pessoa sobre o corpo”328. Sobre tal conclusão, complementa o autor:  

A pessoa psicofisicamente intacta domina seus movimentos corporais de 

uma maneira que minimiza e mediatiza qualquer outra influência. Os 

movimentos corporais com relevância penal (isto é, os evitáveis) têm seu 

fundamento determinante para a imputação – à margem de como se 

examine o problema da liberdade de atuar – no domínio do centro 

pessoal; isto cabe demonstrá-lo facilimamente a partir dos princípios de 

nosso Direito Penal, baseado na imputabilidade pessoal: as convulsões 

epiléticas ou os movimentos gerados mediante vis absoluta, apesar de 

serem movimentos corporais que podem causar consequências lesivas, 

segundo doutrina unânime não se imputam à pessoa porque não são 

expressão domínio pessoal sobre o corpo329. 

 

Na medida em que o “movimento corporal, graças ao nexo causal, aparece como 

fundamento imediato do resultado, o domínio imediato deste fundamento imediato do 
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resultado é, pois, o fundamento mediato do resultado que permite a imputação à pessoa”, 

conclui Bernd Schünemann330. 

O autor concebe a imputação de um resultado a uma pessoa em razão de sua ação 

como aplicação particular do princípio geral de que se imputa um resultado a aquele que 

exerce domínio sobre o fundamento do resultado331.  

Retomando os pressupostos estabelecidos na partida de seu caminho metodológico, 

e o compromisso de encontrar uma diretriz material que tenha conteúdo suficiente para 

poder servir de modelo em um processo de concreção, e que também esteja aberta para a 

análise dos problemas de maneira que não afaste as diferenças dos distintos grupos de 

casos, Bernd Schünemann afirma ter dado o “primeiro passo” ao determinar o “conceito 

superior” necessário para uma equiparação lógico-objetiva entre fazer e omitir impróprio: 

o domínio sobre o fundamento do resultado332.  

O caminho metodológico até aqui trilhado por Bernd Schünemann, é resumido 

brevemente por ele em “oito passos”, os quais são organizados esquematicamente da 

seguinte forma333: 

1 Os delitos de omissão imprópria estão previstos tacitamente no Código Penal 

2 Para o ser somente aparecem como candidatos omissões iguais à comissão  

3 A igualdade à comissão depende de quais peculiaridades da ação fundamentam a 

punibilidade no respectivo gênero de delitos 

4 O fundamento da punibilidade reside, nos delitos de resultado, na imputação do resultado à 

pessoa 

5 O fundamento desta imputação reside na relação entre a pessoa e o movimento corporal 

como causa imediata do resultado 

6 Dado que, graças ao estabelecido tacitamente pelo Código Penal, seria possível a 

equiparação de ação e omissão precisamente nos delitos de resultado, esta pode e tem que ter 

lugar unicamente se se põe de manifesto uma relação na omissão equiparável à relação 

indicada no passo 5 

7 Tal equiparação somente pode ter lugar buscando o fato comum, isto é, descobrindo o 

princípio geral cuja especificação se menciona no passo 5 

8 Este princípio geral de imputação é o domínio sobre a causa ou fundamento do resultado 
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Em que pese a constatação de que as conclusões acima estabelecidas a) estão de 

acordo com o aperfeiçoamento jurídico a partir da natureza das coisas; b) que não se trata 

de um produto derivado da mera percepção valorativa subjetiva do autor; c) que a 

comissão é uma especial forma de domínio sobre o fundamento do resultado; e d) que é 

possível empregar este domínio como critério geral de imputação; Bernd Schünemann 

ressalva que o cabimento de fazer uso dessa possibilidade (de critério de imputação) é 

“naturalmente, uma pura decisão valorativa que não pode adotar-se em um raciocínio que 

parta da natureza das coisas”334.  

Mas, uma vez que o legislador estabeleceu tacitamente a punibilidade da omissão 

igual à comissão (ao estabelecer expressamente sua equiparação), deu a entender que seu 

elemento supremo de imputação não é o movimento corporal, mas outro mais geral, que na 

ação aparece sempre, e na omissão às vezes (o domínio sobre a causa ou fundamento do 

resultado)335.  

Dessa forma, inexoravelmente, reconhece-se a validade deste princípio supremo de 

imputação como derivada da correlação entre decisão valorativa da lei e natureza das 

coisas336.  

Importante registrar, ainda, que o autor tenta esvaziar (desnormatizar) ao máximo o 

conteúdo valorativo da diretriz material por ele encontrada, com base na preponderância 

ontológica do elemento do domínio, apesar de que sobre o resultado seja inevitável uma 

valoração. Assim, destaca o autor:  

A consideração de que uma pessoa exerce o domínio sobre algo 

representará em sua menor parte um juízo valorativo e em sua maior 

parte um juízo ontológico, de maneira que o elemento do domínio deve 

ser estimado como em boa medida desnormatizado. Não é assim o 

critério do motivo ou fundamento do resultado: aquele que seja a razão de 

um resultado, como se verá, não é em modo algum o mesmo que a 

questão causal, não se podendo, portanto, determinar sem valorações. 

Dado que este elemento, assim, está apenas insuficientemente 

desnormatizado, há que se referir à fórmula em seu conjunto como 

diretriz normativa337.  

 

Disso decorre uma importante consequência para a diretriz material (semi?) 

normativa estabelecida pelo autor. A concreção da “causa ou fundamento do resultado” 
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apenas poderia ser dada com base em elemento efetivamente essencial para o concreto 

curso causal, não bastando uma mera vinculação. Isso decorreria da individualização 

(movimento corporal) e do rechaço de uma equiparação geral da causalidade ideal da 

omissão338. Assim, complementa Bernd Schünemann constatando qual seria esse elemento 

efetivamente essencial: 

[...] Motivo do resultado é, pois, a índole dos objetos imprescindíveis 

para o curso causal conducente ao resultado, isto é, a base física requerida 

pelo nexo causal conducente ao resultado. Entre estes pré-requisitos 

imprescindíveis do curso causal se encontram não apenas o substrato 

objetivo propiciador do acontecer irremediável, mas também a propensão 

da vítima. O motivo do resultado pode se falar, pois, em uma fase do 

próprio curso causal ou no especial desamparo da vítima339.  

 

Bernd Schünemann passa a comprovar o domínio sobre a causa ou fundamento do 

resultado como princípio de imputação para os delitos omissivos impróprios, afirmando 

que sua imputação deve proceder em duas etapas: em primeiro lugar se indaga a causa ou o 

fundamento do resultado; em segundo lugar, se verifica se o omitente exerceu domínio 

sobre ela340.  

A primeira concreção do motivo do resultado, decorrente da constatação acima, 

portanto, manifesta-se em duas formas: o fundamento essencial do resultado, por uma 

parte, e a indefesa ou desamparo da vítima, por outra341. O autor destaca, ainda, que 

“apenas se tomam em consideração as condições atuais, ‘reais’, da produção do resultado 

como seu motivo ou fundamento”342.  

O resultado poder ser imputado a um omitente se este domina atualmente seu 

fundamento essencial ou o desamparo da vítima. Conforme destaca Bernd Schünemann, 

essa estruturação, inclusive, coincide com as classificações das posições de garante, 

originadas em Armin Kaufmann, de “controle de uma fonte de perigo e as de proteção de 

um bem jurídico, e põe de manifesto sua justificação lógico-objetiva343. 

Mas, ainda de acordo com o autor, sua diretriz material apresenta uma vantagem 

que não é encontrada nas teorias anteriores, já que, a partir do elemento do domínio, 
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342Id. Ibid., p. 289 (tradução nossa). 
343Id. Ibid., p. 288. 



90 
 

observa-se que o fundamento da posição de garante reside na natureza das coisas, de forma 

que “o dever de garante jurídico-penal não é mais que uma consequência dessa relação pré-

jurídicopenal”344. Mas não apenas. A diretriz material estabelecida pelo autor ainda 

apresenta importantes vantagens para a compreensão da omissão imprópria. Nesse 

contexto, complementa Bernd Schünemann: 

A especial vantagem dessa diretriz reside em que a reconhecendo fecha-

se o caminho para a criação desenfreada de deveres de garante apenas em 

função de percepções de merecimento de pena, e para toda posição de 

garante que se vai desenvolvendo à disposição de uma lista de controle. 

[...] E é que como por “equivalência à comissão” não entendemos 

simplesmente o merecimento de pena ou a antijuridicidade material, mas 

que para tal efeito obtivemos critérios materiais das estruturas lógico-

objetivas das distintas categorias de delitos, o catálogo das diretrizes 

normativas de equiparação que vão se desenvolver no futuro sobre estas 

bases é tão limitado como a quantidade das categorias de delitos que 

aparecem no Código Penal345.  

 

A partir da diretriz material obtida por seu método lógico-objetivo, Bernd 

Schünemann passa a analisar as posições de garante sob o critério (material) do domínio 

sobre o fundamento do resultado, os quais se ramificam, sob o enfoque do fundamento do 

resultado, em “causa essencial do resultado” de um lado, e “indefesa ou desamparo da 

vítima” de outro346. 

Partindo da divisão doutrinária iniciada já na divisão formal de “deveres”, e 

mantida subsequentemente pelos teoristas das funções, os garantes por ingerência, pela 

responsabilidade sobre fontes de perigo e pela responsabilidade com respeito ao atuar de 

terceiros, se incluíram no primeiro grupo, de “domínio sobre uma causa essencial do 

resultado”. Já os garantes por vinculação natural, por relações de comunidade e por 

assunção, se incluíram no segundo grupo, de “domínio sobre o desamparo da vítima”347.  

 

bb) domínio sobre – a causa essencial do resultado – fontes de perigo e os deveres 

de tráfego (relação) 

Ao traçar a concreção inicial para as posições de garante originadas a partir da 

diretriz material do domínio sobre fontes de perigo (causa especial do resultado), Bernd 
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Schünemann afirma que os “deveres de tráfego” (deveres de relação) assumem um papel 

importante na equivalência entre ação e omissão348. 

Os deveres de tráfego (ou de relação), incialmente tratados por Klaus Pfleiderer 

como supostos básicos da posição de garante, são deveres gerais de convivência social, 

originados do princípio do neminen laedere (não causar dano ao outro). Trata-se de 

deveres de convivência de natureza civil que, apesar de inicialmente terem se limitados ao 

âmbito da morada, foram posteriormente estendidos para todos os âmbitos sociais349.  

Bernd Schünemann afirma, assim, que os deveres de relação350 podem se referir a 

coisas perigosas ou a procedimentos perigosos (por exemplo, procedimentos técnicos). 

Observa-se, assim, que estão relacionados a objetos que, já de início, vêm em consideração 

como causas essenciais de um resultado não desejado. Nesse contexto, o autor afirma que 

os deveres de relação, ao final do dia, nada mais são do que uma consequência de sua 

diretriz material do domínio, no caso o domínio sobre uma causa essencial para o 

resultado351. 

A fim de estabelecer seu conceito de deveres de relação, o autor reúne sob eles todo 

o espectro dos deveres de atuar reconhecido pela jurisprudência alemã a respeito de todas 

as coisas e atividades que envolvem um perigo para a comunidade. Baixo este conceito, o 

fundamento comum de todos esses deveres é a posse ou o manejo de coisas que, por sua 

condição, podem se converter em um perigo para outros. Porém, como não haveria espaço 

suficiente para elencar toda jurisprudência civil sobre os deveres de relação, Bernd 

Schünemann trabalha com a classificação dada pelo civilista Esser Josef352. 

Em primeiro lugar, haveriam os deveres de assegurar a relação em sentido estrito, 

os quais surgem pelo início de uma interação. O fundamento seria sempre uma coisa, como 

uma rua ou um edifício e ausência de perigos nesta coisa é o conteúdo do dever de 

assegurar que desta coisa não se produzam danos a terceiros. Em segundo lugar, haveriam 

os deveres oriundos da participação nas relações sociais de uma coisa perigosa, sobretudo 

um veículo. Em terceiro lugar, haveriam os deveres de domínio sobre uma coisa a partir do 
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momento que ela ameace perigos. Por fim, o quarto grupo trataria da atividade perigosas 

em público e as coisas que se utilizam para essa atividade353.  

Bernd Schünemann chama a atenção ainda para o fato de que, nestes últimos dois 

grupos, a relação de domínio não necessariamente seria algo puramente estática e que, em 

alguns casos, seria extremamente dinâmica. 

Exemplo de uma situação estática seria o caso do dono de uma casa que está 

obrigado a assegurar seu telhado de maneira que não caiam blocos de neve sobre pedestres. 

Nesta situação os elementos essenciais de perigo não estão submetidos a modificações. A 

situação já seria distinta no caso de um construtor encarregado de demolir a casa, pois, 

mediante sua atividade dinâmica, ele modifica continuamente os focos de perigo que 

partem da coisa e possui, portanto, um âmbito de domínio com elementos em constante 

modificação, que surgem de suas intervenções sobre o estado original da coisa354.  

Todos os tipos de deveres de relação estariam remetidos ao “domínio sobre uma 

fonte potencial de perigo”355. De acordo com o autor, os deveres de relação decorrentes da 

sociedade moderna, cada vez mais, justificam que o sujeito mantenha em ordem seu 

âmbito de domínio de forma que ele não se converta em foco de perigos para a 

coletividade. Nos processos técnicos e modernos, o domínio sobre uma máquina, por 

exemplo, assume especial relevância para a equiparação entre ação e omissão, decorrente 

da produção de um resultado não desejado (típico). 

Com base nestas conclusões iniciais, segundo o autor, não haveria dúvida de que a 

equiparação entre ação e omissão que se sirva dos deveres de relação vem prescrita pela 

natureza das coisas356.  

O autor ainda refuta a tentativa de fundamentar os deveres de relação a partir da 

ideia de ingerência (atuar precedente). Como exemplo, Bernd Schünemann afirma que os 

perigos que ameaçam os pedestres devido à existência de telhas soltas em um telhado 

podem ser imputados sem dificuldade ao âmbito de domínio do dono da casa. Por outro 

lado, para imputar tais perigos com base no atuar precedente (ingerência), defensores desta 
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fundamentação teriam que remontar à construção da casa, o que já seria, de pronto, 

afastado se, naquele momento, a evolução do perigo não era previsível357.  

Mas não apenas isso. A troca de proprietários da casa que possui telhas soltas, por 

exemplo, também aumentaria as dificuldades de se encontrar o fundamento dos deveres de 

relação com base na ingerência, ao invés do domínio sobre a causa de um resultado. Como 

o novo proprietário não fundamenta o perigo, mas apenas o encontrou assim, resta claro 

que sua posição de garante não pode ser fundamentada pela ingerência.  

Assim, o fundamento dos deveres de relação não é a ingerência, mas a ideia de 

domínio como princípio jurídico geral para a imputação de resultados. Conforme destaca 

Bernd Schünemann, os deveres de relação talvez constituam o exemplo mais claro e 

contundente do princípio social de não causar dano a outrem e, se na idade da pedra, ele 

poderia se limitar apenas sobre movimentos corporais, em qualquer sociedade 

minimamente desenvolvida, torna-se evidente que o domínio sobre o corpo é apenas uma 

parte dele (ainda significativa). Deve-se, portanto, obter-se os critérios determinantes do 

fundamento e limites da imputação do resultado.  

 

i) domínio sobre fontes de perigo – causa essencial do resultado (coisas, atividades 

e pessoas) 

O conteúdo dos deveres de relação deriva da diretriz superior material formulada 

por Bernd Schünemann, de forma que, apenas o domínio efetivo, dirigido ao futuro, sobre 

a causa de um resultado, pode justificar a sua imputação. Para os deveres de relação isso 

significaria que o domínio sobre o âmbito de perigos deve existir já no momento da 

omissão e este âmbito de perigos tem que ser, todavia, uma fonte atual de perigo358.  

O autor afirma que a definição de Armin Kaufmann no sentido de que a função de 

proteção consistiria em “controlar uma fonte de perigos” acerta perfeitamente o núcleo o 

assunto. Porém, o controle não deve ser interpretado apenas como uma intervenção 

corporal sobre a substância da fonte de perigos, uma vez que os deveres de relação não 

requerem alteração mecânica das coisas perigosas, mas, sim, sua desativação, ou seja, que 

se elimine sua periculosidade359. 
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Como se procederá à eliminação dessa periculosidade é algo que está inteiramente 

nas mãos do “senhor da coisa”, sendo certo que as medidas necessárias têm que estar 

referidas ao seu âmbito de domínio, mas podem ainda serem realizadas fora desse âmbito, 

por meio do “asseguramento” do seu entorno. Esse asseguramento pode decorrer, por 

exemplo, de uma advertência à coletividade, como no caso de placas que alertam obras em 

um telhado ou quando se avisa que o cavalo que puxa o carro é assustado360.  

Assim, ainda que não tenham sido analisadas concretamente as possíveis 

modalidades de se evitar o resultado, observa-se que, sob um aspecto geral, o domínio 

sobre a causa de um resultado impõe que o “senhor da coisa”, que quer evitar que seu 

âmbito de domínio se converta de maneira proibida em um resultado, deve adotar todas as 

medidas que mantem seu âmbito de domínio fora da margem de um processo causal 

danoso.  

O âmbito de domínio próprio tem que estar assegurado de maneira que já não 

represente perigos para terceiros. O fundamento ou causa do resultado ameaçado por um 

perigo é somente a situação de desemparo da vítima, de maneira que apenas será possível 

equiparar uma omissão à ação, quando o omitente domina esse desamparo.  

Ao contrário dos casos de domínio sobre o desamparo da vítima, que será visto 

mais adiante, o domínio sobre um âmbito de perigo unicamente gera deveres de 

asseguramento e não de salvação.  

O fundamento lógico-objetivo dessa diferenciação, segundo Bernd Schünemann, 

reside no requisito da equiparação entre ação e omissão. Segundo o autor, ainda que se 

considere moralmente reprovável e inclusive merecedor de punição não cumprir um dever 

de salvar, ele não é igual à comissão, uma vez que somente pode se estabelecer uma 

relação potencial entre o omite e o resultado nos casos de domínio sobre um âmbito de 

perigo361. Nesse contexto, destaca o autor: 

Os deveres de tráfego existem em princípio para com a coletividade e 

portanto – se se querer – também para com todo bem jurídico que caia 

dentro do alcance fático do âmbito de perigo. Mas é óbvio que a partir daí 

não pode se deduzir que os deveres de tráfego tenham por conteúdo a 

proteção do bem jurídico em qualquer relação, mas que isso requer uma 

fundamentação especial362.  
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O autor afirma que o alcance concreto dos deveres de relação se determina pelo 

cuidado requerido pela convivência, o que, até certo ponto, apenas seria possível em 

função de categorias de acontecer fáticas. Aspectos determinantes seriam, então, por um 

lado, a utilidade da atividade para a comunidade, e, por outro, o grau de perigo dela 

derivado. Outro aspecto ainda seria o caráter habitual da atividade, pois, de seu grau 

dependeria a atitude vigilante e atenta da comunidade. Por fim, ainda poderia se falar na 

relatividade do dever de cuidado, o qual, em função do círculo de pessoas em perigo, 

poderia ser determinado de modos distintos. A título de exemplo deste último critério, 

Bernd Schünemann afirma que quem se intromete ilicitamente no âmbito de perigo, 

merece menos segurança do que quem penetra no âmbito de perigo com permissão do 

“senhor da coisa”, ou de quem se vê exposto ao perigo sem sua vontade363. 

Ainda no desenvolvimento do conceito de domínio sobre uma causa essencial do 

resultado (perigo), Bernd Schünemann trata de o concretar com seu material fático e suas 

estruturas lógico objetivas.  

Porém, uma vez que o autor afirma não ter condições de descrever por completo 

todas as distintas modalidades de domínio sobre fontes de perigo, pois, segundo ele, seria 

necessária uma ampla monografia dedicada exclusivamente à tarefa, ele trata de 

estabelecer os pontos de orientação deste critério, e as formas de aquisição e perda desse 

domínio364.  

 

i.i) sujeito do domínio sobre uma fonte de perigo 

O sujeito da relação de domínio sobre uma causa essencial do resultado é o titular 

do âmbito de domínio. Em se tratando de uma coisa perigosa, em geral, é aquele que tem a 

coisa em sua posse. Trata-se de uma relação de poder fático com vontade de domínio.  

Como o domínio sobre coisas surge de maneira diferente do domínio sobre o 

próprio corpo, Bernd Schünemann afirma ser necessária sua assunção voluntária para a 

aquisição do domínio. Sem ato volitivo de aquisição do domínio, não surge domínio 

algum365. 
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Registra o autor que esse ato volitivo de aquisição do domínio não precisa ser 

expresso e individual, bastando que seja conclusivo e geral. Dessa forma, quem toma posse 

de uma casa assume assim também o domínio relativo a seus móveis. Para a continuidade 

do domínio, basta também uma intensidade volitiva reduzida, a consciência latente da 

possessão366.  

 

i.ii) formas de domínio sobre uma fonte de perigo 

A forma com maior importância prática para o domínio sobre uma fonte de perigo é 

o “domínio compartilhado sobre coisas”, na qual duas ou mais pessoas exercem em 

comum o poder sobre a coisa367. Bernd Schünemann se preocupa, principalmente, com 

relações de superioridade e hierarquia, já que, segundo ele, a possessão conjunta em um 

mesmo nível impõe o mesmo grau de responsabilidade aos dominadores.  

Nas situações de subordinação, o mais próximo da fonte de perigo é quem deve 

colocar óbice à fonte de perigo. Isso não significa, porém, que a “pessoa por trás” situada 

em posição juridicamente superior não terá que controlar a fonte de perigo. De acordo com 

Bernd Schünemann, será imposto o controle sobre a fonte de perigo ao “possuidor 

superior” sempre que o “possuidor inferior” tenha que seguir suas instruções relativas à 

coisa e, acentuando o fático, também as siga realmente368.  

O reconhecimento de relações de domínio escalonadas demonstra que o fenômeno 

de que um poder fático sore uma coisa não apenas pode se estabelecer mediante seu 

domínio físico, mas também mediante uma organização cujo dirigente possui o poder 

central sobre todas as coisas integradas à organização. Segundo ao autor alemão, trata-se, 

assim, da forma de domínio mais importante e característica da atualidade. Assim, 

enquanto o clássico domínio unipessoal valeria para coisas como veículos particulares e o 

domicílio, na indústria moderna e em todos os âmbitos orientados de algum modo pelo 

princípio da divisão de trabalho, somente se advertem “relações de domínio articuladas”369. 

O escalonamento ou a hierarquia dos deveres de relação, apenas poderiam ser 

explicados satisfatoriamente com o emprego do critério do domínio desenvolvido por 

Bernd Schünemann. Nesse sentido, afirma o autor: 
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A primeira vista pode resultar evidente estimar como fundamento desta 

distribuição de deveres uma transmissão ou aquisição quase-

jurídiconegocial do dever jurídico e entender a relação de domínio 

somente como a “descrição do poder jurídico”, mas om esta construção 

quase-jurídiconegocial somente cabe explicar os efeitos na “relação 

interna’ entre senhor da coisa hierarquicamente superior e o substituto. A 

“eficácia exterior” com respeito à generalidade, pelo contrário, somente 

pode se estabelecer mediante um ato “objetivo”, isto é, mediante a 

transmissão e aquisição do poder de domínio, que portanto não é 

consequência, mas o fundamento dos deveres de tráfego370.  

 

O autor ainda destaca que todas essas considerações são aplicáveis ao subgrupo das 

atividades vinculadas a coisas. No lugar do domínio direto sobre a coisa aparece a 

execução direta. No lugar da possessão superior, a direção da atividade. A vontade de 

domínio se faz presente neste grupo já na atividade como tal ou na direção desta por meio 

de ordens e instruções371. Nesse contexto, o autor demonstra a validade deste critério para o 

estabelecimento de uma posição de garante e a consequente equiparação entre ação e 

omissão: 

Que uma escavação profunda tenha que ser circundada com estacas 

contentoras durante a escavação (de maneira que escavar sem a presença 

de estacas contentoras é uma ação imprudente) ou somente depois dela 

(de maneira que não instalar estacas contentoras é uma omissão 

imprudente) é obvio que não pode haver diferença para a valoração 

penal372.  

 

As mesmas regras se aplicariam para o domínio ilícito, inexistindo diferença 

especial. Assim, quem realiza uma escavação sem autorização em terreno alheio em busca 

de um tesouro, está obrigado a assegurá-la, pois exerce domínio (ainda que ilegítimo) 

sobre ela, afirma Bernd Schünemann373. 

Ainda no que tange às formas de domínio sobre uma fonte de perigo, teria 

transcendência o alcance dos deveres de relação. Nesse contexto, o mais importante é a 

“distribuição do poder de domínio”, de forma que, ainda que à pessoa mais próxima da 

coisa lhe incumbem deveres de tráfego (asseguramento) diretos ou imediatos, o possuidor 

do domínio hierarquicamente superior tem o dever de supervisionar a atividade do 
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possuidor subordinado. Trata-se, assim, de um domínio “espiritualizado” da fonte de 

perigo, que corresponderá à uma posição de garante “espiritualizada”374. 

 

i.iii) aquisição e perda do domínio sobre uma fonte de perigo 

A aquisição do domínio sobre uma fonte de perigo ocorre mediante “assunção do 

domínio sobre uma fonte de perigo”375. Nesse contexto, a posição de garante por assunção 

– voluntária – será limitada aos casos em que o domínio se adquiriu de forma derivada, ou 

seja, quando recebido voluntariamente de alguém.  

Para a assunção e transmissão do domínio sobre uma fonte de perigo não basta se 

atender a uma mera condição de negócio jurídico, devendo haver, materialmente, um 

acontecer fático376. O que importa é a assunção voluntária e fática de uma posição de 

domínio sobre uma causa essencial (perigo) de um resultado.  

Não é o contrato de trabalho (formal) que colocará o empregado na posição de 

garante sobre os perigos originados das coisas e atividades inerentes à sua organização, 

mas, sim, a assunção fática (material) do seu domínio sobre elas.  

Com base na diretriz material proposta por Bernd Schünemann, resta claro que 

qualquer omissão praticada após a perda do domínio sobre uma causa essencial do 

resultado não poderá fundamentar a imputação de um resultado previsto em um tipo 

comissivo377.  

A perda do domínio sobre uma causa essencial do resultado, por sua vez, pode 

ocorrer de duas formas: “abandono voluntário do domínio” e “perda involuntária do 

domínio”378. Nesse contexto, Bernd Schünemann trata a transmissão da propriedade e a 

cessão plena do domínio de forma igual. 

Como exemplo, afirma que o locador não possui dever de garante se o locatário 

gera riscos pela utilização inapropriada da coisa alugada, pois, ainda que o Direito Civil, 

mantenha seu poder sobre a coisa, ele não fundamenta nenhum dever de garantia jurídico 

penal. O locador não possui mais o domínio sobre a coisa. Da mesma forma, se uma 
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pessoa tem seu carro roubado, e o roubador bate o carro contra um muro, colocando em 

perigo a segurança coletiva, nenhum dever de garantia jurídico-penal subsiste ao 

proprietário do veículo.  

Porém, o abandono do domínio não pode servir também de motivo para se subtrair 

de deveres de relação. A depender do caso concreto, ainda que o possuidor do domínio 

ceda voluntariamente a coisa em favor de outrem, podem subsistir deveres de convivência 

que não o eximirão da posição de garante. É o caso, por exemplo, da posse de armas. O 

possuidor original deve tomar cuidado para preservá-las do acesso alheio e somente deve 

entrega-las a pessoas cuja confiabilidade tenha verificado previamente.  

O mesmo ocorre com coisas que em seu uso normal são inócuas, mas que geram 

perigos extraordinários quando utilizadas de forma anormal. Nesses casos, devem ser 

mantidas fora do alcance tanto de crianças, quanto de maiores de idade, se evidente o 

perigo decorrente de seu uso indevido379.  

O detentor do âmbito de perigo apenas pode deixar de ser castigado pela perda do 

domínio se nesta tiver observado o cuidado requerido pelos deveres de relação 

(convivência)380. Nestes casos, extingue-se completamente os deveres de relação, e as 

omissões futuras apenas poderiam fundamentar a imputação de um resultado típico com 

base nos princípios da responsabilidade por ingerência, a qual será analisada mais adiante.  

São exemplos de domínio sobre uma causa essencial do resultado, decorrentes dos 

deveres de relação sobre coisas e atividades, as relacionadas a) a donos de cachorros381; b) 

a propriedades e terrenos perigosos382; c) a obras e atividades industriais383; d) a veículos384.  

Evidentemente que não se trata de rol exaustivo. Sempre que estiver presente a 

diretriz material do domínio sobre uma causa essencial do resultado, nos moldes aqui 

tratados por Bernd Schünemann, poderá se falar na existência de posição de garante. 

 

 

 

                                                           
379SCHÜNEMANN, Bernd. Fundamentos y límites de los delitos de omisión impropia: con una aportación a 

la metodología del Derecho Penal, cit., p. 348. 
380Id. loc. cit. 
381Id. Ibid., p. 352. 
382Id. Ibid., p. 352-353. 
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i.iv) domínio sobre a fonte de perigo “pessoas” 

Além das posições de garantes originadas a partir do domínio sobre causas 

essenciais do resultado, as quais decorreriam de coisas e atividades, é possível também 

acrescentar o domínio sobre “pessoas perigosas”385. Porém, aqui já não se trata de deveres 

de tráfego (relação), mas, sim, de deveres de controle sobre “pessoas perigosas”.  

Dentro dessa possibilidade (excepcional) de se reconhecer a responsabilidade penal 

por delitos de terceiros, deve-se pressupor que o autor que atua diretamente esteja dentro 

do poder de controle e de mando de outrem, pois, apenas assim, será possível falar que este 

possuía o domínio sobre o fundamento do resultado386.  

Para tanto, deve ser constatada uma incapacidade conatural (natural) ou parcial 

(jurídica) de quem atua diretamente387.  

A incapacidade conatural concorre em todas as pessoas cujas capacidades físicas, 

devido à predisposição hereditária, minoria de idade ou enfermidade, não alcançam o 

mínimo da aptidão social. Nesse contexto, os pais, tutores, educadores, são responsáveis 

como “titulares do poder de domínio” dos fatos praticados por essas pessoas. A 

incapacidade constitutiva dessas pessoas fundamenta um domínio ilimitado nas pessoas 

que são os titulares do poder de domínio. Assim, pais e professores devem evitar que seus 

filhos e alunos causem danos a outrem em razão do poder de domínio que possuem sobre a 

“fonte de perigo”.  

Já a incapacidade parcial, não comporta mais que uma relação de domínio limitada. 

O caso paradigmático, conforme destaca Bernd Schünemann, é representado pela relação 

entre superior e subordinado388.  

Apenas caberá admitir um domínio pessoal limitado se o subordinado estiver 

submetido neste âmbito limitado ao poder de mando do titular do poder, isto é, se houver 

uma relação de dependência pessoal. Isso poderia ocorrer nas relações entre um soldado e 

seu superior ou entre um funcionário que está submetido ao poder diretivo de seu 

empregador389. 

                                                           
385SCHÜNEMANN, Bernd. Fundamentos y límites de los delitos de omisión impropia: con una aportación a 

la metodología del Derecho Penal, cit., p. 371. 
386Id. Ibid., p. 372. 
387Id. loc. cit. 
388Id. Ibid., p. 376. 
389Id. loc. cit. 



101 
 

Portanto, conforme destaca Bernd Schünemann, o “domínio sobre pessoas se 

concreta, pois, no domínio fático sobre penalmente incapazes e no poder de mando jurídico 

sobre penalmente capazes”390. 

 

i.v) ingerência 

Conforme visto, Bernd Schünemann rechaça a fundamentação dos deveres de 

tráfego (relação) com base no atuar precedente (ingerência). Em passo seguinte, ao cotejar 

a omissão imprópria com base no atuar precedente com a diretriz material por ele traçada – 

domínio sobre uma causa essencial do resultado –, o autor ainda questiona a própria 

necessidade político-criminal da existência da responsabilidade por ingerência diante do 

reconhecimento dos deveres (de domínio) de relação.391  

O autor trabalha anteriormente com quatro grupos de casos concretos decididos 

pela jurisprudência alemã, nos quais se afirmou posições de garante com base na 

reponsabilidade por ingerência392.  

O primeiro grupo de casos envolviam um delito próprio como ação precedente, 

mais especificamente, a situação arquetípica clássica tratada pela doutrina daquele 

condutor de um veículo que atropela um pedestre e o abandona sangrando para escapar, 

sem ser identificado, eludindo um possível processo penal393.  

O segundo grupo de casos tratava de julgados envolvendo situações de embriaguez. 

Neste grupo de casos, Bernd Schünemann preocupa-se, principalmente, com a sentença do 

Tribuna Federal da Alemanha que decidiu no sentido de que ao estalajadeiro lhe é 

permitido vender bebida a um condutor, apenas até que se produza sua inimputabilidade 

(risco permitido). Uma vez ultrapassado esse limite, aquele que vende bebida ao condutor 

assumiria posição de garante por ingerência, estando obrigado a conjurar todos os perigos 

decorrentes de sua ação precedente394.  

O terceiro grupo de casos travava de situações de não impedimento de um suicídio. 

De acordo com o autor alemão, o Tribunal Federal da Alemanha, com exceção de uma 

única sentença, nunca teria colocado em dúvida que qualquer ação prévia bastaria para 

                                                           
390SCHÜNEMANN, Bernd. Fundamentos y límites de los delitos de omisión impropia: con una aportación a 

la metodología del Derecho Penal, cit., p. 378. 
391Id. Ibid., p. 361 e ss. 
392Id. Ibid., p. 356-357. 
393Id. Ibid., p. 357. 
394Id. Ibid., p. 357-358. 
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fundamentar a posição de garante em casos dela ter possibilitado um suicídio, mesmo 

sendo a cumplicidade dolosa em suicídio impune pela legislação395.  

Já o quarto grupo de casos tratava de situações em que não se impediu um delito 

alheio (cumplicidade imprudente). Ao questionar uma decisão judicial dos anos 30, a qual 

teria misturado conceitos de cumplicidade ativa, deveres de garante originados do 

matrimônio e ingerência, Bernd Schünemann afirma que se considerou uma relação 

adúltera como ação fundamentadora de um dever de garante sobre o não impedimento do 

assassinato do cônjuge. Em outro caso, reconheceu-se que o transporte de presos, sem a 

cautela para preservar sua segurança, constituía ação precedente perigosa que 

fundamentava uma posição de garante relativa a impedir ataques de terceiros contra os 

presos. A partir da mesma linha de raciocínio, o Tribunal Federal alemão ainda teria 

considerado como ação precedente perigosa um aborto que deu lugar ao nascimento de um 

filho vivo, expondo-o à ação letal de sua avó. Também se considerou ação precedente 

perigosa a entrega de uma navalha, sem dolo de que ela serviria como meio de um delito, 

que posteriormente foi utilizada em um homicídio. Em ambos os casos, a corte afirmou a 

posição de garante com base na ingerência396. 

De início, o autor já afirma que, “para fundamentar a reponsabilidade pelo resultado 

já não é preciso, certamente, a posição de garante por ingerência, pois a totalidade dos 

casos puníveis seriamente restam captados a título de ação ou de dever de relação”397. 

O reconhecimento da posição de garante no caso do estalajadeiro que continuou a 

servir bebidas alcoólicas ao motorista, mesmo após ter sido produzida sua 

inimputabilidade, desestabilizaria todo o sistema de deves trabalhado por Bernd 

Schünemann. Segundo o autor, essa posição de garante é dogmaticamente insustentável e 

completamente alheia à realidade, uma vez que o estalajadeiro, preocupado em cumprir 

todas as normas, além de ter que deixar de servir outros copos ao motorista, deveria tomar-

lhe a chave do carro. A jurisprudência do Tribunal Federal da Alemanha transformaria ele 

em um xerife, fazendo o Direito Penal intrometer-se sobre outros ramos do Direito que o 

impediriam de agir dessa forma398.  

                                                           
395SCHÜNEMANN, Bernd. Fundamentos y límites de los delitos de omisión impropia: con una aportación a 

la metodología del Derecho Penal, cit., p. 359. 
396Id. Ibid., p. 359-360. 
397Id. Ibid., p. 361. 
398Id. Ibid., p. 361-362. 



103 
 

Já os casos de reconhecimento de uma posição de garante por ingerência, em razão 

de ter se possibilitado um suicídio, mostrar-se-iam ainda mais nebulosos. Isso decorria do 

simples fato de a legislação alemã manter impune399 a cumplicidade dolosa com o 

suicídio400.  

Os casos analisados no grupo um (delito próprio como ação precedente) e no grupo 

dois (cumplicidade) poderiam ser resolvidos da mesma forma. Nestes casos, Bernd 

Schünemann reconhece a possibilidade de falar em ingerência. No caso daquele que 

atropela um pedestre e o deixa sangrando, sem o socorrer, o resultado sempre será 

imputado pela ação prévia. Já no segundo grupo, uma “‘cumplicidade objetiva’ apenas 

pode constituir ação prévia idônea se se efetua dolosamente ou ao menos realizar o tipo 

objetivo de lesão, isto é: se no caso de imprudência fundamenta a imputação do resultado”, 

afirma o autor401. 

Mas, em que pese a possibilidade de se falar em ingerência, o autor alemão passa a 

questionar a validade político-criminal da sustentação desse critério de responsabilidade, 

uma vez que, conforme visto, tais situações poderiam ser resolvidas pelo critério do 

domínio sobre uma causa essencial do resultado.  

Afirma o autor que a necessidade político-criminal de responsabilidade por 

ingerência não pode ser alimentada pelo simples desejo de imputar o resultado. Ela apenas 

poderia haver se, nestes casos, fosse constatada a insuficiência do marco da imprudência402. 

O autor relembra a existência de omissões iguais à comissão, as quais se equiparam 

totalmente às ações em termos de injusto e merecimento de pena, chamadas omissões 

impróprias, e, ao lado destas omissões, haveriam omissões próprias qualificadas, as quais 

não se equiparam, de nenhuma forma, com o atuar positivo, mas que são mais merecedoras 

de pena do que as omissões simplesmente próprias, oponíveis a toda e qualquer pessoa. De 

                                                           
399Nesse ponto, necessário reconhecer que a legislação brasileira estabelece no artigo 122, caput, do Código 

Penal o crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Nada interfere aqui, porém, uma vez que 

mesmo diante dessa tipificação legal, acreditamos que os casos decididos pela jurisprudência alemã citados 

por Bernd Schünemann (os quais ele não explica exatamente a situação concreta) ainda poderiam ser 

resolvidos pelo critério do domínio sobre uma causa essencial do resultado. Podendo também se adotar as 

posições formuladas a partir da teoria das funções (moderna), essa ação precedente que teria “possibilitado” 

um suicídio, ainda deveria ser analisada pelos critérios limitadores da ingerência, tal como a 

antijuridicidade da ação precedente e o nexo de temporalidade (atualidade) entre a ação precedente e o 

resultado típico. Com base nas informações apresentadas pelo autor, não resta possível tomar posição. 
400SCHÜNEMANN, Bernd. Fundamentos y límites de los delitos de omisión impropia: con una aportación a 

la metodología del Derecho Penal, cit., p. 362. 
401Id. Ibid., p. 383-390. 
402Id. Ibid., p. 363. 
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acordo com Bernd Schünemann, a ingerência pertence a este grupo intermediário, o qual 

contem menor grau de injusto403. 

A omissão daquele que atropela (antijuridicamente) um pedestre e o abandona, 

sangrando, vindo ele a morrer, encontra-se, dessa forma, abaixo do injusto e merecimento 

de pena previsto artigo 121, caput, do Código Penal, e acima do injusto e merecimento de 

penal do artigo 135, caput, do Código Penal.  

Portanto, recorrer ao marco penal do tipo de homicídio doloso para imputar a 

situação aqui tratada seria axiologicamente inadequado, da mesma forma que trabalhar 

com qualquer outro critério que não a omissão de socorro qualificada pelo resultado 

morte404. 

Bernd Schünemann ainda comprova essa afirmação a partir da utilização de sua 

diretriz material, notando o motivo lógico objetivo da desigualdade de valorativa entre a 

responsabilidade por ingerência e a comissão405.  

O autor afirma que o domínio do omitente, nos casos de ingerência, reside 

completamente no passado, não apresentando, assim, a atualidade necessária, exigida pelo 

seu critério material, a qual deve estar dirigida ao futuro. No momento da omissão, 

portanto, o ingerente não se distingue, de maneira alguma, do quivis ex populo (pessoa 

qualquer), pois ambos têm apenas um domínio potencial sobre o acontecer, caracterizado 

pela possibilidade de impedir406.  

Por meio de sua ação prévia, o ingerente despede do âmbito de seu domínio o curso 

causal, “perdendo, portanto, seu domínio com infração de deveres de cuidado aí derivados; 

o que, conforme visto, fundamenta a imputação do resultado”, afirma Bernd 

Schünemann407. 

Justamente por tal motivo, ontologicamente, o acontecer ulterior deve ser tratado 

como qualquer outro. As fases subsequentes do curso causal apenas podem ser imputadas à 

sua esfera de domínio por meio do ato desencadeante. Se aquele que atua com ingerência 

de repente atua com dolo, se trata com dolo sem domínio e, portanto, uma mera má 

vontade sem fato. O domínio requer um substrato objetivo no qual deve operar. O mero 
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406Id. Ibid., p. 364. 
407Id. loc. cit. 



105 
 

curso causal não deve ser levado em consideração, a não ser que se incorra no erro de 

equiparar o domínio atual à possibilidade de evitar potencial408. Nesse contexto, afirma 

ainda o autor: 

[...] se estende esta equiparação a processos causais que transcorrem no 

exterior, se desmantela o sistema óbvio dos âmbitos sociais de domínio e 

de responsabilidade articulados, em favor de uma responsabilidade causal 

desprovida de sentido. Ainda quando assim o queira uma decisão 

soberana do legislador, os princípios do Direito corretamente ligados à 

criação de Direito judicial nunca podem satisfazer tal equiparação do 

ingerente ao possuidor de domínio sobre a causa do resultado409.  

 

O autor alemão ainda afirma que não é o caso de se fundamentar um domínio sobre 

o desamparo da vítima. Entre o ingerente e a vítima não existe nenhuma relação especial 

distinguível do curso causal que possa fundamentar tal domínio. Conforme se verá mais 

adiante na segunda categoria de posição de garante estabelecida por Bernd Schünemann 

(de proteção sobre o desamparo da vítima), falta a vontade de domínio que desempenha 

um papel mais forte do que a nos casos de domínio sobre uma fonte de perigo. Além disso, 

falta a subordinação da vítima, que é o pressuposto de todo domínio alheio410.  

Com base na diretriz material do domínio sobre uma causa essencial do resultado, 

observa-se que entre a comissão e a responsabilidade por ingerência, não há nenhuma 

igualdade, apenas diversidade. O único ponto de contato comum para a punibilidade estaria 

na antijuridicidade, a qual, conforme visto anteriormente, não é idônea para fundamentar a 

equiparação entre ação e omissão. Ainda que a antijuridicidade de uma conduta seja 

pressuposto da punibilidade, ela não é fundamento. O fundamento é o domínio.  

Além disso, a antijuridicidade ainda aporta outro argumento contra a doutrina da 

ingerência411.  

Conforme brevemente delineado na introdução dos deveres de relação e a diretriz 

material para o critério do domínio sobre fontes de perigo, o dever de evitar um resultado 

com base numa ação precedente perigosa não se sustenta sob um princípio pessoal de 

imputação, mas encontra sua base em um critério puramente causal. Trata-se de 

responsabilidade pela causação orientada ao mero nexo causal.  
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Ainda que essa responsabilidade possa estar justificada pelo Direito Civil, em 

postulados que tratem de estados e riscos, ela está fora de um Direito Penal orientado à 

natureza pessoal do sujeito. Neste princípio da responsabilidade pessoal repousa o motivo 

último que dá origem a exigência de um âmbito de domínio constituído pela vontade de 

domínio. O domínio assumido voluntariamente é, portanto, uma parte da esfera pessoal do 

sujeito, baseado em sua vontade real e, assim, objeto direto das exigências do Direito 

Penal412.  

De outro lado, a responsabilidade pela ingerência seria somente a consequência 

causal, o qual não pode ser imputado diretamente à pessoa, mas, somente, por meio da 

ação desencadeante. Assim, ao se admitir a posição de garante por ingerência, estaria se 

admitindo um “curto-circuito” neste ciclo e, ao tomar a situação de ingerência como 

objetivo direto das exigências jurídicas, estaria se substituindo a esfera pessoal como 

fundamento da imputação do resultado, pela mera responsabilidade pelo que causado. Com 

isso, a diferença valorativa determinante que existe entre o domínio atual sobre o resultado 

e a causação do resultado se veria nivelada, e a imputação do resultado se resumiria a uma 

“situação primitiva, arcaica e singularmente mecanicista”, afirma Bernd Schünemann413. 

Com tudo isso, constata-se que a equiparação entre ação e omissão, a partir do 

critério de um atuar precedente perigoso, não estaria de acordo com a natureza das coisas e 

conflitaria com os pressupostos necessários da diretriz material estabelecida por Bernd 

Schünemann como critério material fundamentador dessa equiparação.  

Ao imputar o omitente que, após atropelar um pedestre, abandona o local do 

acidente, vindo a vítima posteriormente a óbito, como incurso no artigo 121, caput, do 

Código Penal estaria se violando o princípio da legalidade, por tratar-se, então, de analogia 

em prejuízo do réu. Isso não significa, porém, a existência de nenhuma lacuna legal de 

forma que sua conduta restaria impune. Conforme sustenta Bernd Schünemann, o mesmo 

responderia pela ação imprudente e pela omissão qualificada pelo resultado. De lege 

ferenda, o autor sustenta que a situação específica de ingerência deve ser prevista em 

norma penal também específica414.  
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cc) domínio sobre o desamparo da vítima (posição de garante de proteção ou 

custódia) 

Em um segundo momento metodológico, Bernd Schünemann passa a trabalhar a 

segunda categoria de sua diretriz material fundamentadora das posições de garante: o 

domínio sobre o desamparo da vítima.  

Após uma análise panorâmica da doutrina e jurisprudência dominantes sobre o 

garante de “proteção de determinado bem jurídico em todas direções”, o qual se divide em 

quatro grupos (parentesco; relação amorosa concreta; comunidade de perigo; e assunção) 

415, Bernd Schünemann reconhece que tal categoria é um campo de reafirmação excelente 

para sua diretriz de domínio sobre o desamparo da vítima416.  

Não haveria caso mais patente de domínio sobre a situação de desamparo da vítima 

do que a relação da mãe com seu filho recém-nascido; ou da dona de casa com sua tia, a 

qual, acolhida em seu lar, inválida, permanece acamada; ou do médico com seu paciente 

gravemente enfermo.  

Em todos estes casos, segundo o autor, os garantes possuem “domínio sobre a vida 

e a morte das pessoas a seu cargo”, sendo eles protetores de bens jurídicos417. 

Com relação ao caso específico das relações familiares, registre-se que, ao 

estabelecer a posição de garante de proteção, com base na diretriz material do domínio 

sobre o desamparo conatural (frente a todo e qualquer perigo), Bernd Schünemann busca 

erradicar um fundamento amparado meramente em deveres formais do Direito de 

família418.  

O critério de equiparação entre ação e omissão deve se restringir, portanto, ao 

“domínio de proteção pessoal efetivo” , o qual deve ser estendido a todas as situações aqui 

analisadas, uma vez que possui natureza de diretriz material geral (para os casos de 

desamparo conatural). 

O correto sobre princípio do domínio não é apenas o sentimento jurídico, mas a 

própria lei que, ao tipificar figuras de omissão imprópria, estabelece uma relação entre 
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autor e vítima que se caracteriza como uma relação de custódia, apontando, assim, 

exatamente o domínio sobre o desamparo da vítima419.  

Trata-se de domínio fático que delimita os deveres de garante para a proteção de 

determinados bens jurídicos. Nesse contexto, deve haver “domínio pessoal”. Assim, afirma 

Bernd Schünemann:  

A valoração jurídica reside [...] na posição de garante de proteção [...] no 

abandono da pessoa submetida ao poder; o domínio tem que se estender 

precisamente não a sua vontade, mas ao seu especial desamparo. 

Conforme ao qual, os primeiros níveis de concreção do domínio de 

proteção (variando nossa classificação no domínio de controle) vêm 

formados pelo desamparo conatural ou parcial da vítima420.  

 

De acordo com o autor, “conatural” significa “indefeso frente a qualquer classe de 

perigos”, e “parcial”, “indefeso frente a determinados perigos”421. 

 

i) domínio sobre o desamparo conatural (frente a qualquer perigo) 

Para este critério de domínio há uma situação de desamparo conatural quando se 

está diante de “baixa idade, condições de indisponibilidade física ou enfermidade”422. 

O domínio sobre o desamparo conatural da vítima pode ser existencialmente dado, 

como é o caso evidente da mãe sobre um filho, desde seu estágio embrionário, até seu 

amadurecimento, não apenas físico, mas também de experiência, como pode decorrer da 

assunção própria, como nas situações de guarda de um menor, onde também há uma 

relação de domínio efetivo423. Deve ela proteger seu filho frente a todo e qualquer perigo.  

Esta posição de garante não está ligada à presença física dos pais, ou dos 

responsáveis que assumiram a custódia de proteção de um menor, por exemplo. De acordo 

com a idade dos protegidos e a existência de possibilidades de perigo, eles devem contratar 

uma pessoa que os vigiem ou então sugerir que seus vizinhos os visitem de vez em quando 

para comprovar que está tudo em ordem, caso não estejam em casa.  
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Mas ainda que seja possível transferir em parte seus deveres de proteção à outras 

pessoas, como no caso de uma escola, isso não libera os filhos do âmbito de controle de 

seus pais, ainda que os descarregue dos deveres de vigilância (momentaneamente).. O 

mesmo ocorre no caso de separação dos pais. Ainda que o filho resida apenas com um 

deles, o outro tem que seguir preocupando-se com seu filho, e intervir no caso de o outro 

pai não cuidar suficientemente de seu filho. 

Observa-se, ainda que, pelo critério da assunção de uma situação de proteção é 

plenamente possível o domínio sobre o desamparo conatural de um filho sobre seus pais. 

Ainda de acordo com Bernd Schünemann, o domínio sobre o desamparo conatural 

da vítima ainda pode ser caracterizado por um ato de confiança alheio424. Trata-se, assim, 

de um especial modo de aquisição do domínio, gerado por um ato de acordo ou integração 

que situa a vítima sob o poder de proteção de outra pessoa, confiando-a sua sorte.  

O subgrupo de domínio em virtude de um ato de confiança se divide ainda em dois 

subtipos, em função de o ato de confiança poder prover do próprio titular do bem jurídico 

ou de um terceiro425. 

Mas esse ato de confiança de um terceiro apenas pode chegar a ser relevante como 

modo de aquisição especial do domínio se esse mesmo terceiro possuía uma posição de 

domínio que ele cede pelo ato de confiança. Caso contrário, é irrelevante a relação entre o 

que assume e o terceiro sob a perspectiva reitora do domínio sobre o desamparo da 

vítima426. Exemplo clássico é a situação da babá que assume a guarda dos filhos dos pais 

quando eles saem em viajem ou simplesmente vão ao cinema.  

A questão sobre o instante do nascimento dos deveres de garantia torna-se, assim, 

facilmente identificável: eles nascem com a aquisição do domínio, e esta, por sua vez, se 

produz no momento da cessão do domínio, que deve ser analisada no caso concreto, 

podendo ser identificada, por exemplo, no momento que os pais deixam a casa427. 

                                                           
424SCHÜNEMANN, Bernd. Fundamentos y límites de los delitos de omisión impropia: con una aportación a 
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425Id. loc. cit. 
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Importante registrar que, como apenas é relevante o processo efetivo de assunção 

do domínio, a categoria jurídico-civil do contrato não possui transcendência alguma para 

este grupo de domínio sobre o desamparo da vítima (ato de confiança alheio)428.  

Bernd Schünemann afirma adequada a substituição, já nos anos 30, da posição de 

garante em virtude do contrato, pela posição de garante em virtude da assunção, o que 

apenas pode ser explicado satisfatoriamente com base na diretriz material obtida pela teoria 

do domínio sobre o fundamento do resultado429.  

O autor afirma que o fim do domínio sobre o desamparo conatural da vítima apenas 

ocorre com a efetiva extinção da relação de domínio, ao comentar o acerto de decisão que 

não afastou a posição de garante pelo término de um contrato. Assim afirma o autor: 

A tão criticada sentença do RG na qual se afirmou a subsistência dos 

deveres de garantia com posterioridade à extinção do contrato civil, 

acerta por isso no essencial da questão: ainda quando o contrato de 

prestar cuidados entre o município e o matrimonio que havia acolhido a 

pessoa desvalida tenha sido rescindido (inválida ou eficazmente), se 

mantinha a relação efetiva de guarda, e para a equivalência da omissão à 

ação isso é ao que há que atender430.  

 

ii) domínio sobre o desamparo parcial da vítima (frente a determinados perigos) 

Na segunda categoria de posição de garante de proteção, decorrente do domínio 

sobre o desamparo parcial da vítima (frente a determinados perigos), não existe uma 

relação de domínio existencialmente dada, havendo apenas duas formas de fundamentação 

da posição de garante: por assunção própria ou por ato de confiança alheio431.  

Nestes casos, sempre se estará diante da assunção efetiva e voluntária da função de 

proteção (de bens jurídicos) da vítima frente a determinados perigos, e não mais frente a 

todo e qualquer perigo.  

O caso da assunção própria torna-se mais problemático no caso do desamparo 

parcial em comparação com as situações de desamparo conatural. Ainda que as vítimas não 

possuam qualquer capacidade jurídica ou tenham capacidade relativa, deve se respeitar, em 

princípio, a vontade dos desamparados parcialmente que tenham capacidade geral para 

livre autodeterminação.  
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O domínio sobre o desamparo parcial de crianças ou pessoas doentes com 

capacidade de autodeterminação, por exemplo, apenas poderá existir com a anuência 

voluntária destes sobre aquele que exercerá o domínio.  

De outro lado, o domínio em situações que vão contra a vontade de uma pessoa 

com capacidade de autodeterminação, apenas será possível quando esta vontade tiver sido 

vencida de forma coativa.  

Portanto, assunção própria, nestes casos, significa sempre que ela foi submetida de 

forma ativa. É justamente essa sujeição ativa, inclusive, que frequentemente fundamentará 

o desamparo do submetido, pois, por conta dela, impedem-se as fontes de auxílio normais 

de uma pessoa livre.  

Bernd Schünemann afirma que o caso típico é a detenção, no qual a impossibilidade 

do preso de locomoção física livre fundamenta seu desamparo parcial sobre o qual o autor 

da detenção exerce domínio. Nesse contexto, as sentenças que declararam obrigados dois 

membros da SS a preservar seus prisioneiros de perigos provenientes de terceiros, estariam 

em consonância com essa diretriz material432.  

Estes casos de assunção própria, os quais decorrem de ter sido ela submetida de 

forma coativa, serão os únicos com relevância penal433.  

Já nos casos em que a submissão ao domínio é voluntária e vai de encontro ao 

desamparo parcial da vítima, é necessário, porém, acrescentar um aumento de desamparo 

para que se possa falar em omissão, pois, caso contrário, poderia se falar em consentimento 

da vítima, “cuja vontade de se sacrificar haveria que ser considerada como autêntico 

fundamento do resultado”, afirma Bernd Schünemann434. Essa consequência decorrente do 

princípio da responsabilidade apenas poderia estar afastada no caso de perigo de morte. 

No caso de domínio sobre o desamparo parcial decorrente da submissão necessária 

(coativa), Bernd Schünemann ainda chama atenção para o fato da existência de um 

elemento de ingerência. Isso porque essa espécie de domínio pressuporia que o ato de 

submeter incrementou o desamparo da vítima. Tratar-se-ia de um elemento de ingerência 

na posição de garante por assunção435.  
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Sobre este ponto, o autor alerta que o reconhecimento deste elemento não decorre 

do “dogma indemonstrável da ingerência”. Pelo contrário, sustenta Bernd Schünemann que 

ele é resultado do equilíbrio entre dois princípios antagônicos: o domínio por uma parte e a 

autonomia pessoal por outra. Assim, afirma que, apoiando-se em estruturas lógico-

objetivas, é possível remeter esse elemento à posição de garante de controle436.  

Já na fundamentação do domínio sobre o desemparo parcial da vítima com base em 

um ato de confiança alheio ocorre quando não há contraposição entre os princípios de 

domínio e de autonomia pessoal, de forma que eles convergem na mesma direção.  

Ainda que o ato de assunção, normalmente, faça com que a pessoa desamparada 

parcialmente deixe de poder adotar outras medidas de prevenção, sendo assim uma causa 

potencial do resultado posterior, não há que se falar em ingerência.  

Aquele que assume voluntariamente a evitação de um resultado próximo, e logo 

não utiliza para evitar o resultado o domínio adquirido por um ato de confiança, não pode 

alegar em sua defesa que o resultado também teria se produzido se houvesse recusado, 

desde o início, a assunção. Uma vez assumida a evitação das consequências do perigo, 

surgem para o garante também os deveres vinculados com a relação de domínio, sem que 

tenha que atender a eventuais cursos causais hipotéticos.  

Do ponto de vista político-criminal, de acordo com Bernd Schünemann, seria a 

única posição sustentável, pois “a indagação de se a pessoa em perigo teria salvado com 

segurança outro médico acabaria sempre em um non liquet”437. 

Mas nem toda promessa de auxílio em uma situação de perigo pode 

automaticamente gerar assunção de domínio. Se alguém, ao caminhar pela rua, encontra 

em um local solitário outra pessoa desamparada, a quem deixa com a promessa de procurar 

socorro imediato, porém, deixa de fazê-lo, não há que se falar em ato de confiança que 

tenha fundamentado um domínio, pois falta a “disposição” da pessoa em perigo. Mas, tão 

logo apareça uma possível disposição da pessoa em perigo, concorrerá um ato de confiança 

e com ele a relação de domínio entre a pessoa em perigo e aquele que prometeu auxílio438.  

Não há que se buscar se a assunção é causal do resultado em sentido físico, mas 

unicamente se ela influiu na situação da pessoa em perigo. A assunção não precisa 
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fundamentar o desamparo, mas, sim, deve ter o modificado. Assim, destaca Bernd 

Schünemann tratando de diferenciar, ainda, as duas formas de assunção do domínio sobre 

o desemparo da vítima (parcial e conatural):  

O que significa que em uma assunção que se efetuar com a vontade da 

pessoa em perigo, as disposições dessa devem terem sido influídas por 

ela, e em uma assunção sem vontade da pessoa em perigo (desamparada 

de forma conatural) seu desamparo tem que haver sido influído de outra 

maneira439. 

 

A fim de evitar qualquer confusão entre a assunção fundamentadora de um domínio 

sobre o desamparo parcial da vítima e a mera realização parcial ou incompleta dos deveres 

de assistência impostos pelo tipo penal de omissão de socorro, Bernd Schünemann aponta 

para o critério da modificação substancial da situação de perigo da vítima.  

O cumprimento incompleto do dever de assistência não modifica a situação de 

perigo da vítima, enquanto a assunção do domínio se caracteriza pela modificação da 

estrutura do desamparo. Sem qualquer apego causal, o autor afirma que essa modificação 

da situação de desamparo poderia ser chamada de “incremento do risco” que, de nenhum 

modo, é causal do resultado posterior, mas “apenas aporta a condição prévia para o 

domínio alheio, que no mais segue leis próprias”440. 

As diferenças com o critério da ingerência residem no fato de que a aquisição do 

domínio mediante a assunção voluntária sobre o desamparo parcial da vítima origina uma 

situação nova, necessitando, assim, de valoração jurídica autônoma. Nesta situação nova, 

ano é decisiva a consideração sobre cursos causais hipotéticos, pois os deveres jurídicos 

não emanam da cadeia causal, mas das relações de domínio, as quais possuem sentido e 

significado. A aquisição do domínio constitui uma nova causa de imputação direta, a qual 

impede qualquer raciocínio hipotético441.  

Não bastaria o mero despertar de esperanças sobre determinado comportamento 

subsequente. A assunção tem que comportar a produção real de uma situação modificada. 

Apenas um ato de confiança que resida em uma disposição concreta pode fundamentar o 

domínio alheio. Nesse sentido, conclui Bernd Schünemann: 
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O domínio tem que surtir efeitos, como já fizemos constatar no marco dos 

fundamentos, no futuro; o se ocupar de um perigo manifestado já de 

forma completa somente transcende a uma “dominiabilidade potencial” 

(não suficiente para determinar a equivalência à ação) se a vítima, por 

meio de uma disposição qualquer, se adapta isso, colocando-se assim nas 

mãos do domínio alheio, ou se o desamparo se vê modificado pela 

assunção própria daquele que tem o poder442. 

 

Apenas esse tratamento diferenciador satisfaria a lógica objetiva da posição de 

garante por assunção. Assim, o princípio do domínio oferece para isso um catalizador 

determinante, ao apontar a necessidade de uma modificação efetiva na situação de 

desamparo, “sem fazer que os dados objetivos se reduzam até um débil fio causal”, afirma 

Bernd Schünemann443. 

Não há assunção por ato de confiança sem disposição da vítima, mas importante 

relembrar que é possível uma relação de domínio pessoal sem uma relação de confiança 

efetiva. Quando se trata de afirmar ser bastante “uma expectativa objetivamente fundada” 

da disposição sobre o ato de confiança, acaba por se normatizar completamente o conceito 

de confiança, convertendo-o em outra de denominar o dever jurídico, o qual constitui a 

expectativa objetivamente fundada por excelência444.  

Exemplo clássico de posição de garante por assunção voluntária sobre o desamparo 

parcial (frente a um perigo determinado) da vítima, é o caso da mãe que, exercendo o 

domínio em posição de garante sobre seu filho (em desamparo conatural), o entrega para 

aulas de natação ao professor. Ao assumir por ato de confiança, com disposição voluntária 

da criança de se submeter ao seu domínio, o professor de natação deve protegê-la do perigo 

determinado “afogamento”.  

Observa-se que, no caso acima, é possível encontrar a circunstância que sempre 

deve ser buscada nas posições de garante por assunção sobre o desamparo parcial da 

vítima: a modificação da situação de desamparo a partir da assunção do domínio com 

disposição da vítima. A entrega do filho ao professor de natação origina uma nova situação 

de perigo que pode ser imputada a ele em razão do ato de confiança do titular do bem 

jurídico.  
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Por fim, apesar de apenas traçar os critérios materiais fundamentadores das formas 

de domínio sobre o desamparo da vítima, uma vez que justificada a impossibilidade de 

apresentar exaustivamente todas suas manifestações concretas, Bernd Schünemann trata de 

destacar alguns pontos específicos. 

No caso de uma enfermidade, essa fundamentará um desamparo parcial sobre a 

vítima quando, ao invés de implicar um desamparo pleno, comporta um perigo limitado. 

Isso gera efeitos sobre a valoração do abandono do domínio. Enquanto no caso de 

desamparo conatural, o abandono apenas é possível, sem infração de dever de cuidado, 

quando se tenha procurado que outro faça cargo de seu domínio, nas situações de 

desamparo parcial, é possível abandonar o poder de proteção, se a vítima tem condições de 

procurar cuidado em outro lugar. Assim, seria possível que um acidentado, já em estágio 

de recuperação avançado, seja retirado de um hospital de urgência, contra sua vontade, a 

fim de que seja transferido para um ambulatório próximo com cama livre para ele445.  

O autor ainda chama a atenção afirmando que, além dos casos de assunção de 

cuidados por médicos, o subgrupo mais importante para a posição de garante de proteção 

sobre vítimas frente a perigos determinados são aqueles originados das relações de 

comunidade446.  

Em maior importância estão, ainda, as comunidades de perigo em sentido estrito. 

Os casos de atividades perigosas, cujos riscos se vêm diminuídos com a participação de 

várias pessoas, constituem aqui um ato de confiança mediante o qual todo participante 

confia sua vida à comunidade em funcionamento. A partir da divisão de trabalho, todo 

membro de uma expedição possui domínio parcial sobre o desamparo dos demais 

companheiros. Bernd Schünemann afirma se tratar de situações em que a lei fundamental 

da posição de garante, em qualquer comunidade de perigo, seria traduzida pelo lema “um 

por todos, todos por um”447. 

Segundo o autor, esses microrganismos sociais estão impregnados por um sistema 

de mútuas assunções de domínio que é constituído pelos atos de confiança concretos – e 

recíprocos – de seus membros448.  
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Já uma forma de comunidade de perigo em sentido amplo seria representada pela 

comunidade de vida. Nela, se associam duas ou mais pessoas para melhor enfrentar em 

comum o risco geral da vida, organizando sua vida de maneira que cooperando com seus 

companheiros, é possível enfrentar melhor as perfídias da vida cotidiana.  

Nestes casos, os deveres de garantia em decorrência da comunidade de vida 

somente existem com relação a perigos da vida diária, que, principalmente, relacionam-se 

aos decorrentes da morada comum. Assim, aquele omite chamar um médico para atender 

ao seu companheiro que acaba de sofrer um derrame cerebral ao seu lado, incorre em 

responsabilidade penal equiparável à ação, pois a comunidade de vida serve exatamente 

para conjurar esses perigos449. 

 

d) outras teorias 

Outros autores também trabalharam teorias particulares sobre a posição de garante 

para a omissão imprópria (alguns, inclusive, para a própria comissão)450. Nesse contexto, 

sem negar a existência de todas elas, será feita uma pontual análise sobre as formuladas por 

Enrique Gimbernat Ordeig e Günther Jakobs.  

A brevidade da análise é justificada. Conforme se verá no tópico seguinte, e 

observado pelo caminhar metodológico traçado ao longo do presente estudo, busca-se 

fundamentar e limitar a posição de garante com base em critérios materiais concretos, com 

o menor grau de normatização possível.  

Nesse contexto, a teoria da desestabilização de um foco de perigo, formulada por 

Enrique Gimbernat Ordeig, e a teoria de deveres em virtude de competências institucionais 

e organizativas, de Günther Jakobs, são reconhecidas pelos próprios autores por sua base 

puramente normativa. Com isso, elas também se tornam demasiadamente abstratas e 

incapazes de superar os aportes trazidos pelas teorias das funções e do domínio sobre o 

fundamento de resultado451. 
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Mas, ainda que ab ovo se afirme sua não adequação para os fins propostos no 

presente trabalho, por compromisso acadêmico, faz-se necessário um breve panorama 

sobre tais teorias, em respeito aos que a ela aderem e aos que possam vir – a partir das 

breves colocações que aqui serão feitas – a elas aderirem. 

 

i) a posição de garante pela desestabilização de um foco de perigo 

O autor espanhol Enrique Gimbernat Ordeig restringe significativamente o universo 

de sujeitos ativos da omissão imprópria – prefere o autor a terminologia “comissão por 

omissão” –, em comparação com a doutrina dominante, de tal sorte que, inicialmente, o 

autor nem sequer utiliza a expressão garante para evitar confusões452.  

Para o autor, as situações nas quais se imputa o resultado de um tipo comissivo ao 

omitente (garante), como se ele houvesse praticado ativamente a ação, devem ser limitadas 

às situações de vigilância de um foco de perigo preexistente453. Suas concepções de foco de 

perigo, porém, não coincidem com aquelas originalmente desenhadas por Armin 

Kaufmann na estrutura de sua teoria das funções. Nesse sentido, destaca o autor:  

Considero que existe uma fonte de perigo capaz de gerar uma comissão 

por omissão se o vigilante (ou garante) não aplica as medidas de 

precaução preceptivas, tanto quando se trata de uma fonte que pode afetar 

bens jurídicos em princípio indeterminados (a não baixada das barreiras 

em uma estrada podendo supor a morte ou lesões de qualquer ocupante 

de um automóvel que vá cruzar quando passa o trem), como quando se 

trata de um bem jurídico determinado – aqui diferencio do conceito de 

Kaufmann de fonte de perigo – que, por seu desamparo, se converteu em 

uma fonte de perigo que exige proteção (uma criança pequena é uma 

fonte de perigo para sí mesmo que deve ser vigiada, por exemplo, dando-

lhe de comer, já que ele é incapaz de se alimentar)454. 

 

A redução da posição de garante fundamentadora de uma omissão imprópria aos 

casos de vigilância sobre uma fonte de perigo circunscrita aos limites acima traçados, bem 

como a imputação do resultado dela derivada devem abandonar a dependência ao recurso 

dos cursos causais hipotéticos, não mais se perguntando se a ação omitida teria evitado o 

resultado, com maior ou menor probabilidade455. 
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De acordo com o autor, os processos causais hipotéticos devem ser abandonados 

porque seriam eles impossíveis de se determinar, uma vez que jamais aconteceram na 

realidade. A pergunta a ser feita não é mais se a ação omitida teria (com maior ou menor 

probabilidade) evitado o resultado.  

A pergunta a ser feita, segundo o autor, deve ser acerca da constatação de que uma 

inatividade – ao não haver se aplicado uma medida de precaução preceptiva – transformou 

(normativamente) um foco de perigo de permitido em proibido, e se constatado igualmente 

que esse foco de perigo (já ilícito) causou materialmente o resultado456.  

O autor também fundamenta a equiparação da ação e omissão nas situações em que, 

já tendo se produzido a desestabilização da fonte de perigo, o garante não a reconduz 

novamente para o nível lícito. Tal situação estaria referenciada a algumas hipóteses de 

imprudência. Afirma, assim, Enrique Gimbernat Ordeig: 

É claro que também pratica uma comissão por omissão imprudente, 

igualmente, quando o encarregado de o fazer prescinde de voltar a 

reconduzir ao nível conforme o Direito um foco de perigo – causante, 

posteriormente, de um resultado típico – que havia ultrapassado já (bem 

por consequência da ação de um terceiro, bem pelo desenvolvimento 

natural dos acontecimentos) os limites do risco permitido. Pois, por uma 

parte, aqui existe igualmente certeza de que o foco de perigo convertido 

em antijurídico condicionou a lesão do bem jurídico, e, por outra, que o 

risco haveria retrocedido ao limite permitido se o omitente tivesse 

atuado457. 

 

Portanto, trata-se do núcleo fundamentador da posição de garante formulada por 

Enrique Gimbernat Ordeig: a desestabilização de um foco de perigo vigiado, orientada por 

uma diretriz exclusivamente normativa. A transformação (normativa) de um foco de perigo 

em proibido ou a sua não recondução ao nível de permitido.  

Apesar de reconhecer o mérito da tese de Enrique Gimbernat Ordeig, afirmando, 

inclusive, que nela poderiam se encaixar as posições dominantes de garante de proteção e 

garante de controle, reduzindo-as, porém, às situações que haja perigo desde o princípio, 

Claus Roxin tece algumas críticas458. 

                                                           
456GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. Estudios sobre el delito de omisión, cit., p. 114. 
457Id. Ibid., p. 298-299. 
458ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 854 e ss. 
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A principal questão levantada pelo autor alemão gira em torno, justamente, dessa 

limitação criada pela teoria de Enrique Gimbernat Ordeig, a qual demandaria já estar dada 

uma situação de perigo (ajuda) por parte vítima459.  

Essa limitação atrairia diferenciações problemáticas, pois, em que pese essa 

situação já poder (em tese) ser dada no caso de crianças pequenas, pessoas doentes, 

acidentadas, o mesmo não ocorreria, por exemplo, em relações de cônjuges e outras 

pessoas com estreitas relações já que, ao contrário, tais pessoas, geralmente, não estão 

necessitadas de ajuda460. O autor alemão não compreende essa diferenciação que poderia 

ser gerada. Nesse contexto, questiona Claus Roxin: 

Com efeito, tão logo como um cônjuge tenha assumido o cuidado de 

outro que está doente, aceita também cometer um delito de comissão por 

omissão se sua omissão de chamar ao médico em uma situação crítica 

conduz à morte do cônjuge protegido. Não deveria ser tratada igual a 

mesma omissão antes de se encarregar do cuidado deste?461 

 

Bernd Schünemann também reconhece os méritos da teoria de Enrique Gimbernat 

Ordeig, afirmando, inclusive, a existência de linhas de conexão estruturais entre suas 

teorias sobre as posições de garante462. 

Mas, discordando de Claus Roxin, o autor alemão afirma que a teoria proposta pelo 

autor espanhol não suportaria uma compreensão dualista, pois, ao reconduzir todas as 

posições de garante às situações de vigilância sobre um foco de perigo (o qual já deve 

existir), excluindo posições de proteção quando não existente esse perigo, torna-se ela 

eminentemente monista463. Assim, alerta o autor: 

[...] a abordagem de Enrique Gimbernat, neste sentido, não é dualista, 

como minha distinção entre a vigilância de um foco de perigo e aquela 

sobre o desamparo do bem jurídico, mas monista, uma vez que baseia 

decisivamente todas as posições de garante na “desestabilização da fonte 

de perigo”, e, afinal de contas, quer reconduzi-las a deveres de vigilância 

sobre fonte de perigos já existentes, rechaçando expressamente uma 

posição de garante de proteção se não há um foco de perigo 

preexistente464. 

 

                                                           
459ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 854 e ss. 
460Id. Ibid., p. 855. 
461Id. Ibid., p. 855-856 (tradução nossa). 
462SCHÜNEMANN, Bernd. El llamado delito de omisión impropria o la comisión por omisión. In: GARCÍA 

VALDÉS, Carlos et al (Coords.). Estudios penales en homenaje a Enrique XLV Gimbernat. Madrid: 

Edisofer, 2008. v. 2, p. 1628. 
463Id. loc. cit. 
464Id. loc. cit. (tradução nossa). 
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Portanto, além da demasiada normatização do critério fundamentador da posição de 

garante teorizado por Enrique Gimbernat Ordeig, soma-se a ele o risco de se deixar de lado 

toda uma categoria de posição de garante de proteção que, ao menos com base na diretriz 

material apresentada por Bernd Schünemann, mostra-se fundada em razões de Direito 

Penal como dignas de atenção, independentemente da preexistência de um perigo ou não465. 

 

ii) competências organizativas e competências institucionais 

A teoria proposta por Günther Jakobs é mais profunda e não limita a posição de 

garante somente aos casos de omissão imprópria, sendo, inclusive, irrelevante para o autor 

as clássicas diferenciações entre “ação” e “omissão”.  

O ponto de partida de sua teoria é constatação de que “toda ordem social, contém 

como mínimo o dever que se impõe a toda e qualquer pessoa de não causar dano a outra 

pessoa”466. Segundo o autor, trata-se de uma relação negativa. O princípio do nemien 

laedere (não causar dano ao outro) torna-se o reitor de todo seu sistema.  

Mas, se a relação negativa é o mínimo, o autor afirma, ainda, que o ordenamento 

social não dever se limitar a que as pessoas não se perturbem entre elas, mas, deve conter, 

também, “o dever de proporcionar ajuda a outra pessoa, de edificar com ela – de forma 

parcial – um mundo comum”, obtendo, dessa forma, uma relação positiva467.  

As diferenças entre ação e omissão seriam, então, irrelevantes, pois, para o autor, o 

Direito Penal moderno não tomaria como ponto de referência movimentos corporais, mas, 

sim, deveres, de forma que o comportamento humano tornar-se-ia uma questão secundária. 

Nesse sentido, afirma ao autor: 

[...] o direito penal moderno não toma como ponto de referência 

movimentos corporais de indivíduos ou a ausência dos mesmos, mas 

somente o significado do comportamento de pessoas, com o qual a 

diferenciação entre movimento e não-movimento é somente técnica. O 

conceito penal chave é o de dever, e a distinção entre ação e omissão 

afeta a uma questão secundária, de que modo há que organizar para 

satisfazer o dever partindo do – casual – estado atual. A configuração da 

                                                           
465Em que pese que, no mesmo texto que afirma que Enrique Gimbernat Ordeig rechaça essa posição de 

garante de proteção (quando inexistente perigo preexistente), Bernd Schünemann logo em seguida afirma 

ser possível que o autor espanhol qualifique situações de desamparo da vítima como um foco de perigo 

preexistente. in SCHÜNEMANN, Bernd. El llamado delito de omisión impropria o la comisión por 

omisión, cit., p. 1629. 
466JAKOBS, Günther. Acción y omisión en derecho penal. Tradução espanhola: Luis Carlos Rey Sanfiz; 

Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles. Bogotá: Universidad Externato de Colombia, 2000. p. 8 e ss. 
467Id. Ibid., p. 8. 
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sociedade, cuja à manutenção deve contribuir o direito penal, não 

cristaliza em naturalismos como a diferenciação entre comissão e 

omissão, mas sim em instituições, como a que se baseia em uma posição 

somente negativa ou a baseada em um status positivo468. 

 

O que importaria é a competência, o ser competente, um critério puramente 

normativo469, seja “competência a consequência de um status negativo – o dever de não 

causar dano aos demais –, seja ela a consequência de um status positivo – o dever de 

configurar plena ou parcialmente um mundo comum”470. 

O critério de fundamentação da posição de garantidor do autor, portanto, tem base 

puramente normativa, e se desdobraria em duas fontes: a responsabilidade por organização 

de esferas de competências próprias (deveres negativos) e a responsabilidade pela 

competência institucional (deveres positivos).  

Tais responsabilidades fundamentam, assim, a punibilidade não apenas da omissão, 

mas também da ação. Logo, todos tornam-se garantes471. 

 

ii.i) responsabilidade por organização de esferas de competências próprias 

(deveres negativos) 

Os pressupostos que fundamentam a primeira posição de garante estabelecida por 

Günther Jakobs, a qual diz respeito ao dever (negativo) de não causar dano a outrem, seja 

por meio de ação, seja por meio de omissão, decorrem da organização das esferas de 

competências próprias do autor (garante).  

Trata-se da liberdade que o sujeito tem de se organizar e as consequências que ele 

dever suportar de sua organização. Aquele que organiza sua vida da maneira que deseja, é 

garantidor do dever de cuidar que de sua organização de competência não decorram efeitos 

externos danosos às esferas de organização de outros472. Nesse contexto, destaca Günther 

Jakobs: 

Em outras palavras, quem pretende gozar da liberdade de organizar, tem 

que se fazer responsável sobre as consequências de sua organização; 

aquele que quiser excluir as consequências, tem que deixar que seus 

                                                           
468JAKOBS, Günther. Acción y omisión en derecho penal, cit., p. 34-35 (tradução nossa). 
469Id. La imputación objetiva en el derecho penal. Buenos Aires: Ad-HOC, 1997. p. 69, nota 92. 
470Id. Ibid., p. 69-70. 
471Id. Ibid., p. 26 e ss. 
472ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 90. 
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assuntos sejam administrados por terceiros, não podendo, portanto, ser 

pessoa. [...]Antes bem, os deveres negativos, já com base, pois, em 

proibições ou em mandatos, constituem a sinalagma da liberdade de 

organização da pessoa473. 

 

Esses deveres negativos, resultantes do nexo entre liberdade de organização e 

responsabilidade pelas consequências, devem ser entendidos como deveres de 

asseguramento474. Isso porque, segundo o autor, tais deveres de asseguramento têm por 

conteúdo que a zona de contato da organização própria com a organização alheia deve 

estar socialmente adequada475. 

Günther Jakobs trabalharia, aparentemente, com a mesma base delimitadora 

extraída por Bernd Schünemann para delimitar os deveres fundamentadores da posição de 

garante originadas a partir do domínio sobre uma causa essencial do resultado (fonte de 

perigo). Os deveres de asseguramento derivam dos deveres de relação.  

A violação do âmbito de organização no delito de comissão seria uma lesão do 

dever que exige que somente se produzam movimentos motivados de forma socialmente 

adequada, portanto, uma lesão do dever de asseguramento. A título de exemplo, Günther 

Jakobs afirma que “aquele que mata a golpes a outro lesiona o dever de asseguramento que 

toda pessoa tem sobre sua psique e seu corpo”476.  

O mesmo se aplicaria para as omissões. Os deveres de asseguramento – 

organização própria socialmente adequada – impõe o controle sobre o próprio corpo e 

sobre os meios materiais disponíveis no âmbito de organização própria, tais como 

máquinas, automóveis, animais, a fim de evitar danos a outrem. Quando o dono de um cão 

agressivo não grita para que ele regresse quando parte por conta própria ao ataque de um 

terceiro, ele está violando seus deveres de asseguramento477.  

Ainda de acordo com Günther Jakobs, tais deveres de asseguramento sobre a 

competência por organização não apenas decorreriam do domínio de um objeto material 

(corpo ou meios)478, mas poderiam nascer a partir da ingerência479 ou por assunção480. 

                                                           
473JAKOBS, Günther. Acción y omisión en derecho penal, cit., p. 11. 
474Id. Ibid., p. 13. 
475Id. loc. cit. 
476Id. Ibid., p. 14. 
477Id. loc. cit. 
478Id. La imputación objetiva en el derecho penal, cit., p. 34. 
479Id. Ibid., p. 35. 
480Id. Ibid., p. 37. 
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Portanto, constata-se que, nos deveres negativos, se está diante de uma situação de 

piora produzida pelo autor de modo que, se não existisse autor, não lhe ameaçaria nenhum 

dano à vítima481. Essa piora, porém, não decorre apenas de uma manifestação ativa do 

comportamento humano, mas pode também advir de um não atuar482. Nesse contexto, 

concluir o autor: 

O dever de deter o animal não é nenhum dever negativo de edificação de 

um mundo em comum com o agredido, mas sim é parte do dever 

negativo de cuidar que o âmbito de organização próprio, já esteja 

constituído este pelo corpo ou por outros meios de organização, não se 

encontre em um estado tal que pudesse causar dano a outras pessoas. 

Com respeito à relação negativa, esta não se compõe meramente de 

proibições de iniciar lesões; muito pelo contrário, junto a estas proibições 

existem mandados de se abster de causar lesões, quando não de dissuadi-

las483. 

 

ii.ii) responsabilidade pela competência institucional (deveres positivos) 

A lesão de deveres positivos – de estabelecer um mundo em comum, 

altruisticamente, ainda que de forma parcial –, por sua vez, é estabelecida por Günther 

Jakobs não mais sob a ótica da liberdade de organização extensível a toda e qualquer 

pessoa, mas é fundamentada pela infração de deveres institucionais, de modo que há uma 

restrição ao círculo de autores484.  

Conforme destaca o autor, os delitos que resultam do âmbito de um dever positivo 

somente podem ser cometidos pelo titular de um determinado status, por uma pessoa 

obrigada precisamente de forma positiva485. A lesão é levada a cabo de modo 

“personalíssimo”486. 

O autor afirma, mais uma vez, que o decisivo não é a diferenciação entre ação e 

omissão, de forma que “carece, portanto, de transcendência se o dever de edificar um 

mundo em comum se concreta no mandato de ajudar ativamente ou na proibição de 

arruinar as condições do mundo em comum”487.  

                                                           
481JAKOBS, Günther. Acción y omisión en derecho penal, cit., p. 9. 
482Id. Ibid., p. 10.  
483Id. Ibid., p. 10-11. 
484Id. Ibid., p. 21. 
485Id. Ibid., p. 12. 
486Id. Ibid., p. 21. 
487Id. loc. cit. 
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A título de exemplo, o autor alemão utiliza-se da figura penal de administração 

desleal, prevista na legislação alemã488, e do crime de favorecimento489: 

O administrador de um patrimônio alheio comete, pois, administração 

desleal em qualidade de autor tanto se não exige de terceiros não 

autorizados a devolução da chave do caixa, quanto se ele a entrega, e o 

promotor é, de igual maneira, autor de um favorecimento de funcionário 

tanto se deixa que prescreva, de forma contrária ao dever, o fato penal de 

seu amigo (omissão), como se arquiva o processo em curso de forma 

igualmente contrária ao dever (ação)490. 

 

A violação de deveres positivos também pode ocorrer em delitos comuns, na 

medida em que são praticados por pessoas que se encontrem obrigadas positivamente no 

sentido descrito, convertendo o delito comum em delito de infração de dever. É o caso dos 

pais que se encontram positivamente obrigados com respeito aos seus filhos. Segundo por 

Günther Jakobs, é o caso do pai que não impede que a mãe mate seu filho491.  

Nos casos de violação de deveres positivos, a expectativa que deve ser assegurada 

não se origina das diversas esferas de organização, mas sim, se dirige, antes de tudo, à 

instituição em cujo marco se organiza492. Daí se falar em competência institucional, uma 

vez que são instituições especiais socialmente irrenunciáveis493. São instituições básicas 

para a existência da sociedade como um todo como a dos pais, e de alguns cargos públicos, 

tal como a função policial494.  

Nos deveres positivos, o autor deve compensar ademais uma situação propícia para 

a causação de danos existente com independência de seu comportamento. Assim, ainda que 

não existisse o autor, a vítima seguiria necessitando, de igual maneira, de ajuda495. 

Em suma, a teoria formulada por Günther Jakobs, partindo do pressuposto nuclear 

de que todos possuem deveres de não causar dano a outrem e que existiriam, ainda, 

deveres de ajuda, torna todos garantes, independentemente de seu comportamento ser ativo 

ou omissivo, pois são, dessa forma, garantidores de que não decorram danos a terceiros, 

                                                           
488Registre-se que tal figura não possui correspondente típico na legislação brasileira.  
489Neste caso, o exemplo apresentado por Günther Jakobs deixa dúvidas se, a partir da legislação brasileira, 

se estaria diante de uma situação de prevaricação (artigo 319 do Código Penal) ou de favorecimento real 

(artigo 349 do Código Penal), mas, de qualquer forma, ambos os casos tratam de delitos de infração de 

dever (delitos especiais), apresentando a mesma capacidade de rendimento para o exemplo dado.  
490JAKOBS, Günther. Acción y omisión en derecho penal, cit., p. 21 (tradução nossa). 
491Id. Ibid., p. 21-22. 
492Id. Ibid., p. 22. 
493Id. Ibid., p. 31. 
494ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 91. 
495JAKOBS, Günther. Acción y omisión en derecho penal, cit., p. 9. 



125 
 

sejam eles oriundos das esferas de liberdade de organização ou de instituições sociais 

irrenunciáveis496.  

Apesar de reconhecer a existência de um possível ponto de contato entre as 

posições de garante originadas a partir da competência por organização das esferas de 

liberdade próprias do autor, as posições de garante de domínio sobre uma fonte de perigo 

de Bernd Schünemann, e as de controle de uma fonte de perigo desenhadas pelas teorias 

das funções, o sistema criado por Günther Jakobs, como um todo, possui uma base 

puramente normativa (extrema)497. 

Bernd Schünemann apresenta uma série de críticas ao sistema desenhado por 

Günther Jakobs, afirmando que permanece desconhecendo o proveito científico que possa 

resultar de suas proposições498. O autor afirma, por exemplo, que Günther Jakobs 

desconheceria que “o conceito de delito estabelecido por ele – como extremamente 

normativista – deve ser adequado ou deve se adequar como conceito dogmático para a 

subsunção de comportamentos vitais reais”499.  

O autor afirma que, necessariamente, a subsunção deve pressupor uma 

desnormatização anterior e suficiente dos conceitos jurídicos, reconduzindo os conceitos 

jurídicos a conceitos da linguagem coloquial, com os quais se determina o sucesso real e 

por meio dos quais deve surgir finalmente o comportamento vital concreto por meio de 

definição e subdefinição de um âmbito significado cada vez maior para que a subsunção 

tenha espaço500. A proposta de Günther Jakobs desnaturaria, impossibilitaria, esse processo 

necessário.  

A rejeição da teoria aqui analisada pode ser resumida nas conclusões feitas por 

Heloísa Estellita acerca da capacidade de rendimento da teoria formulada por Günther 

Jakobs, ao procurar obter o fundamento material da posição de garante nas omissões 

impróprias.  

Segundo a autora, a base puramente normativa do critério das competências, 

principalmente, quando se fala em responsabilidade institucional, não apenas carece de 

                                                           
496ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 90, nota 52. 
497ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 854. 
498SCHÜNEMANN, Bernd. Sobre el estado actual de la dogmática de los delitos de omisón em Alemania, 

cit., p. 541 e ss. 
499Id. Ibid., p. 542. 
500Id. loc. cit. 
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clareza, mas pode levar à uma incontrolável amplitude das posições de garante em uma 

sociedade que, a cada dia, encontra-se mais regulada501.  

A base puramente normativa ainda escamotearia – ou mesmo eliminaria – a 

necessária base empírica, “passível de prova, que conecte o atuar humano ao resultado 

típico e que seja capaz, assim, de legitimar a igualdade da severidade da resposta penal 

dada à omissão de garantidor e à comissão”502. 

 

e) tomada de postura 

Uma vez realizado o recorte panorâmico sobre as modernas teorias da posição de 

garante, tendo se dedicado maior atenção à teoria das funções desenvolvida a partir de 

Armin Kaufmann, bem como à teoria formulada por Bernd Schünemann, sem deixar, 

porém, de brevemente pontuar as posições próprias de Enrique Gimbernat Ordeig e 

Günther Jakobs, é necessário o acolhimento de uma delas para se dar prosseguimento ao 

presente estudo, orientado ao enfrentamento da problemática central que nele se apresenta.  

Já adiantada a impossibilidade de acolhimento das teorias de Enrique Gimbernat 

Ordeig ou de Günther Jakobs para os fins do presente trabalho, bem como para os 

postulados de um Direito Penal que deve ser pautado por critérios materialmente 

fundáveis, ainda que se reconheça necessário grau de normativismo diante de situações 

inescapáveis, resta analisar a capacidade de rendimento apresentada pelas duas teorias 

restantes.  

Em que pese o grande avanço obtido a partir das formulações de Armin Kaufmann, 

a tentativa de fundamentar as posições de garante pelas modernas teorias das funções 

também apresenta elevada carga normativista. Além do grau de abstração, pois afirmar 

uma função de proteção de bens jurídicos, por mais nobre que seja, não é suficientemente 

concreto sem a identificação de uma diretriz material comum entre ação e omissão, como a 

obtida por Bernd Schünemann (o qual também a circunda pela proteção – não afetação – 

de bens jurídicos). 

Ainda que seus resultados possam ter semelhança com aqueles obtidos por Bernd 

Schünemann, uma vez que também se trabalha com deveres de proteção e supervisão, ao 

                                                           
501ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 94. 
502Id. loc. cit. 
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final do dia, constata-se a impossibilidade de identificar o real substrato fundamentador de 

tais deveres.  

Tais deveres designados pela teoria das funções não permitem reconhecer sob quais 

pressupostos eles se originam e em qual razão ou causa jurídica eles se baseiam. Ainda que 

se unam as teorias das funções e a dos deveres jurídicos formais, conforme Hans-Heinrich 

Jescheck, Santiago Mir Puig, Juarez Tavares e muitos outros, continuam sem maior 

explicação material as razões ou as causas da origem das posições de garante503.  

Apenas reconhecendo-se que tais razões radicam no domínio da proteção de bens 

jurídicos desamparados e no domínio sobre a causa essencial de um resultado (fonte de 

perigo), conforme extraído da diretriz material formulada por Bernd Schünemann, torna-se 

possível proporcionar um fundamento material à teoria das funções504.  

Uma vez que a teoria desenvolvida por Bernd Schünemann foi a única capaz de 

identificar uma diretriz material central que fundamente as omissões impróprias, 

justamente extraída a partir de um critério coincidente para punibilidade da ação e omissão, 

qual seja, o domínio sobre o fundamento do resultado, com base na natureza das coisas, 

ainda que com parcial carga normativa, entendemos que tal teoria é a que apresenta maior 

capacidade de rendimento para problemática em torno da equiparação.  

O critério do domínio sobre o desamparo do bem jurídico, o qual gera posições de 

garante de proteção ou custódia sobre situações de desamparo conatural ou parcial da 

vítima, bem como o critério do domínio sobre uma causa essencial do resultado, que gera 

posições de garante de asseguramento e controle sobre fontes de perigo (coisas, atividade e 

pessoas), não padecem de defeitos estruturais, e oferecem respostas mais claras à 

legitimação da igualdade entre omissão e ação, como também à conexão entre desvalor da 

ação e desvalor do resultado505.  

 

1.3. A tipicidade objetiva da omissão imprópria: artigo 13, §2º, do Código Penal 

 

A tipicidade objetiva da omissão imprópria não é apenas composta pela situação 

típica, ausência de ação determinada e capacidade físico-real de realizar tal ação, como na 

                                                           
503ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 853-854. 
504Id. Ibid., p. 854. 
505ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 94. 
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omissão própria506. A estes elementos devem se somar a posição de garante, bem como a 

produção de um resultado, seu nexo de causalidade e imputação objetiva deste507. 

Conforme adiantado, em nosso ordenamento jurídico, a possibilidade de 

equiparação (imputação) legal entre uma omissão (imprópria) e ação, em razão da não 

evitação de um resultado típico previsto em um tipo penal comissivo da parte especial, é 

estabelecida pelo artigo 13, §2º, do Código Penal. 

O caput do referido artigo estabelece a conhecida fórmula adotada pelo legislador a 

qual afirma que o “resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a 

quem lhe deu causa”, sendo que “considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o 

resultado não teria ocorrido. Por sua vez, o §2º complementa o caput do artigo 13 do 

Código Penal da seguinte forma:  

A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir 

para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem:  

a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; 

b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; 

c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do 

resultado. 

 

As alíneas “a”, “b” e “c” do referido dispositivo apresentam o rol de posições de 

garante, sobre quem o Código Penal impõe tais deveres de evitar o resultado previsto em 

um tipo penal comissivo. 

Com base neste dispositivo legal, forma-se a tipicidade objetiva total da omissão 

imprópria, não prevista expressamente na legislação penal, que é complementada por um 

tipo penal comissivo508. Nesse sentido destaca Miguel Reale Jr.: 

Em suma, o disposto no § 2º, do art. 13 da nova Parte Geral de 1984 é 

elemento tipificante, dado constitutivo do tipo penal da comissão por 

omissão, adicionável a todos os tipos comissivos, quando se trata da 

                                                           
506ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 813-814. 
507BACIGALUPO ZAPATER, Enrique. Manual de derecho penal: parte general, cit., p. 228 e ss; DIAS, 

Jorge de Figueiredo. Direito penal: parte geral, cit., p. 927 e ss; GRECO, Luís; ASSIS, Augusto. O que 

significa a teoria do domínio do fato para a criminalidade de empresa. In: GRECO, Luís; LEITE, Alaor; 

TEIXEIRA, Adriano; ASSIS; Augusto. Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o 

concurso de pessoas no direito penal brasileiro. São Paulo: Marcial Pons, 2014. p. 109; ESTELLITA, 

Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 79; MIR PUIG, Santiago. 

Derecho penal: parte general, cit., p. 324; ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas 

de aparición del delito, cit., t. 2, p. 814-815. 
508ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 815. 
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forma de comissão por omissão, e a relevância da omissão depende da 

soma de duas exigências, do dever e do poder agir509. 

 

Frederico Horta afirma, nesse sentido, que os tipos omissivos impróprios são tipos 

penais abertos uma vez que, do artigo 13, §2, do Código Penal, apenas se extrai 

diretamente a conduta, consistente em não evitar determinado resultado, mas não as 

características objetivas do autor, que apenas podem ser fornecidas pelo critério material 

de fundamentação das posições de garante. Com isso se complementa o tipo penal 

omissivo impróprio a partir dos critérios reitores dos tipos penais da parte especial, e 

identificação da conduta devida510.  

O artigo 13 do Código Penal estabelece, do seu caput até seu §2, pressupostos 

causais (omissão como causa do resultado), ontológicos (capacidade físico-real de agir) e 

normativos (dever de garante) da tipicidade511.  

A situação típica, a ausência de ação determinada e a capacidade físico-real de agir 

já foram objeto de profunda análise quando da apuração dos elementos comuns da 

tipicidade objetiva da omissão penal, razão pela qual se fará apenas uma breve retomada a 

partir das conclusões já anteriormente obtidas.  

Mais importante é a análise dos elementos complementares da tipicidade objetiva 

da omissão imprópria extraídos a partir do artigo 13, §2º, do Código Penal. 

 

a) situação típica 

A situação típica nos crimes omissivos impróprios não previstos expressamente em 

lei, conforme visto, estabelece a situação que exige a intervenção do garante, aqueles que 

tem o dever de agir conforme estabelecido pelas alíneas do 13, §2º, do Código Penal512. Ela 

manifesta-se por meio da existência de uma situação de perigo de produção de um 

resultado típico, não importando qual perigo seja esse513. 

Trata-se de uma fase inicial na qual essa situação de perigo ameaça a ocorrência de 

um resultado, que ainda pode ser revertido pela ação devida ao garantidor.  

                                                           
509REALE JR., Miguel. Instituições de direito penal: parte geral, cit., p. 259. 
510HORTA, Frederico. Elementos normativos das leis penais e conteúdo intelectual do dolo: da natureza do 

erro sobre o dever extrapenal em branco. São Paulo: Marcial Pons, 2016. p. 54. 
511ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 79. 
512Id. Ibid., p. 239. 
513ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 814. 
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b) ausência de ação determinada 

Configurada a situação típica que ativa o dever de agir estabelecido pelo artigo 13, 

§2º, do Código Penal, deve se constatar a ausência da ação determinada, a omissão em si. 

A ausência de ação determinada nos crimes omissivos impróprios deriva daquilo que é 

necessário para evitar o resultado ameaçado pela situação típica, podendo o garante ter 

várias alternativas à sua disposição514.  

 

aa) possibilidade jurídica de agir 

A definição da concreta conduta exigida de evitar o resultado define a ação 

esperada e não praticada pelo garante, a qual será objeto de posterior análise sobre a 

causalidade, e sobre ela alguns aportes são necessários sobre o dever de agir515.  

É sobre este ponto que se retoma a possibilidade jurídica de agir e a sua influência 

sobre o dever concreto de agir, podendo ela o delimitar ou, inclusive, o eliminar516. Antes 

da análise sobre a capacidade físico-real de realizar a ação determinada para evitar o 

resultado, a delimitação do dever de agir assume especial relevância sob o enfoque da 

possibilidade ou impossibilidade jurídica de agir.  

Conforme visto na análise do julgamento da Corte de Apelação de Bremen, na 

Alemanha, no qual se discutiu a responsabilidade por omissão imprópria de um marido 

que, diante da não retirada de sua casa de um cão que, após apresentar sinais de 

agressividade contra terceiros, efetivamente ataca a outrem, afirma-se a capacidade do 

marido de realizar a ação determinada, pois a ele era físico-realmente possível fazê-lo517.  

Mas não se trata de um caso de omissão penal imprópria, pois, ainda que o marido 

possuía capacidade físico-real de realizar a ação determinada pela situação típica (de 

perigo), se estará diante de omissão atípica. Inexiste no caso o dever de agir, pois não se 

pode exigir do sujeito que ele atue antijuridicamente. Como sua esposa era a dona do cão, 

retirar o cachorro de casa contra sua vontade seria antijurídico, de forma que, por tal 

motivo, trata-se de um caso de impossibilidade jurídica de realizar a ação determinada518.  

                                                           
514ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 814. 
515ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 245. 
516Capítulo 1, subcapítulo 1.1. 
517ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 757-758. 
518Id. Ibid., p. 757-758. 
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Reitera-se que impossibilidade jurídica de realizar a ação não se confunde com 

capacidade de agir (possibilidade físico-real de realizar a ação determinada), pois, no caso 

faltará o dever de agir, pois inexigível a atuação contra a ordem jurídica519.  

Ao mesmo tempo que a impossibilidade jurídica assume especial relevância no 

campo da tipicidade objetiva da omissão imprópria, pois ela interfere no dever de agir 

exigido pelo artigo 13, §2º, do Código Penal, sua outra face, no caso, a possibilidade 

jurídica de agir, apresenta a mesma importância.  

Neste ponto a existência de normas extrapenais, as quais, conforme visto, não 

fundamentam posições de garante, exercem função delimitadora sobre os deveres de 

atuação para se evitar resultados ameaçados pela existência de uma situação típica 

(situação de perigo).  

Na maioria dos casos comuns – ou clássicos – de omissão imprópria, essa interface 

entre o dever de agir e normas extrapenais será inexistente, não apresentando maior 

relevância, sendo muito mais importante, aqui, a questão da impossibilidade jurídica de 

agir, como no caso do marido e a esposa dona do cão agressivo.  

De outro lado, em âmbitos intensamente regulados por normas extrapenais, a 

existência de tais normas poderá estabelecer concretamente o âmbito de atuação e as 

possibilidades que o garante terá, juridicamente, em suas “mãos” para realizar agir com o 

fim de evitar a ocorrência do resultado.  

É o caso, por exemplo, de atividades econômicas por meio de sociedades 

empresárias, as quais são reguladas por normas de direito societário, normas 

administrativas de órgãos reguladores (BACEN, COAF, CVM, etc.), e até mesmo serem 

autorreguladas por seus estatutos sociais, normativas internas, regras de governança e etc. 

No Brasil, esse aspecto específico da possibilidade jurídica de agir sobre a omissão 

imprópria foi detalhadamente trabalhado por Heloísa Estellita em sua obra que analisou a 

responsabilidade penal por omissão de dirigentes de sociedades anônimas, limitadas e 

encarregados de cumprimento520 por crimes praticados por membros da empresa521.  

                                                           
519DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal: parte geral, cit., p. 929. 
520O “encarregado de cumprimento” é sinônimo de “compliance officer”, objeto central do presente estudo, 

razão pela qual mostra-se essencial o aprofundamento da questão trazida pela autora em sede de discussão 

sobre tipicidade objetiva da omissão imprópria. 
521ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 245 e ss. 
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A possibilidade jurídica de agir permite identificar o caminho da construção do 

dever concreto de agir individual do garante “em âmbitos juridicamente regulados, nos 

quais há uma limitação extrapenal que estabelece os contornos do que é juridicamente 

possível ao garantidor fazer, e determina concretamente a ação dele juridicamente 

esperada”, afirma autora522. Nesse sentido, complementa Heloísa Estellita: 

Em âmbitos com competências individuais juridicamente reguladas – por 

lei, contrato ou outro instrumento com força normativa legalmente 

reconhecida, como os estatutos sociais etc. -, o conteúdo do dever 

concreto de agir é delimitado por essas normas, que estabelecem 

concretamente a possibilidade jurídica de agir do garantidor, e, pois, o 

que é dele juridicamente esperado, ou o conteúdo do seu dever concreto 

de agir. É justamente o que sucede no âmbito da responsabilidade 

omissiva dos dirigentes de empresas, regulado por normas de direito 

societário, diretamente ou por meio da autorização para autorregulação, e 

onde, portanto, a questão da possibilidade jurídica de agir adquire 

relevância central na determinação do conteúdo concreto do dever de agir 

do garantidor. Nestes casos, podem-se diferenciar esses três elementos da 

omissão penalmente relevante: posição de garantidor, possibilidade 

jurídica de agir e capacidade físico real de agir523.  

 

Ao analisar concretamente uma situação de omissão e se perquirir acerca do 

conteúdo concreto do dever de agir para evitar um resultado, necessário que se busque 

compreender se a ação esperada era juridicamente possível (delimitada).  

Por exemplo, ao analisar a possibilidade de responsabilização omissiva imprópria 

do membro de uma empresa (supondo que este se encontre em posição de garante) que, 

diante da constatação de uma situação típica gerada por um funcionário da companhia, não 

o demite e tampouco comunica o fato a quem de direito, vindo o resultado previsto em um 

tipo penal comissivo da parte especial a ocorrer, deve se analisar o conteúdo do seu dever 

de agir a partir da possibilidade jurídica de ter ele atuado.  

A partir das normas extrapenais que regulam o seu âmbito de atuação, tal como 

normas de direito societário, do trabalho, estatuto social, e etc., será preciso então 

identificar se o suposto garante possuía concretamente possibilidade jurídica a) de demitir 

o funcionário; e b) de comunicar o fato a quem de direito, já que a ordem jurídica não pode 

vedar uma conduta em um ramo do direito e, ao mesmo tempo, ser exigida pelo Direito 

Penal524. 

                                                           
522ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 246. 
523Id. Ibid., p. 248. 
524Id. Ibid., p. 249. 
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Caso a ordem jurídica não permita que tal membro da empresa demita o 

funcionário, mas permita que ele comunique o fato a quem de direito, apenas essa última 

será a conduta dele esperada, seu concreto dever de agir525.  

Portanto, conforme conclui Heloísa Estellita, a possibilidade jurídica de agir, a qual 

é extraída a partir da estruturação e regulação do âmbito de atuação do garante, diz respeito 

à "determinação do conteúdo do dever concreto do garantidor, e invoca questões relativas à 

relação entre normas jurídicas penais e extrapenais, ou seja, a discussão sobre a 

acessoriedade do direito penal”526. 

 

bb) o dever concreto determinado pela contrafigura do tipo penal comissivo 

A concreção do dever de agir do garante ainda será complementada pela sua 

relação com o tipo penal comissivo concreto utilizado para subsunção e imputação do 

resultado nele previsto527.  

Isso porque o artigo 13, §2º, do Código Penal não fundamenta sozinho a 

punibilidade do resultado, pois não se trata de norma penal completa. O dispositivo regula 

a forma de conduta do omitente com referência ao resultado previsto em tipo penal da 

parte especial, dependendo, portanto, da sua complementação com base no tipo específico. 

Nesse sentido destaca Heloísa Estellita: 

[...] o tipo penal da omissão imprópria parte de um tipo penal comissivo 

complementado pelo disposto no art. 13, §2º, CPB. Como a omissão é 

ausência de uma ação determinada e juridicamente esperada do 

garantidor, esta deve ser individualizada por meio desse processo de 

complementação e concretização, atendendo-se à possibilidade jurídica 

de agir e capacidade físico-real de fazê-lo528. 

 

Isso significa, por exemplo, que se a omissão imprópria estiver complementada 

pelo tipo penal de homicídio doloso, o garante tem de agir para evitar o resultado morte; se 

se tratar de um crime de estelionato, o garante tem de agir para evitar o dano patrimonial; 

se se tratar de corrupção passiva, deverá atuar para evitar que seja feita a oferta ou 

promessa de vantagem indevida para o funcionário público. 

                                                           
525ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 249. 
526Id. loc. cit. 
527Id. Ibid., p. 252. 
528Id. Ibid., p. 253. 
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Importante destacar que a identificação da ação determinada influi diretamente 

sobre o juízo de causalidade. Se várias eram as ações determinadas, e juridicamente 

esperadas, todas devem ser identificadas e descritas, caso contrário não será possível a 

posterior análise do nexo de causalidade529.  

Tal decorre porque, ao contrário dos crimes comissivos, nos quais os fatos ocorrem 

no mundo real e, por tal motivo, são possíveis de serem auferidos empiricamente, o mesmo 

não ocorrem no plano da omissão, pois a ação juridicamente esperada não foi praticada – e 

nunca será.  

Isso interferirá radicalmente no processo de exclusão hipotética dos cursos causais 

exigido pelo artigo 13, caput, do Código Penal, uma vez que inexistente qualquer apoio 

naturalístico pré-determinado do comportamento humano para subsunção à fórmula da 

conditio sine qua non. Nesse sentido, conclui Heloísa Estellita: 

Nos crimes omissivos, há necessidade de um esforço extra na 

determinação da ação juridicamente exigida, pois é ela que tem de ser 

apta a eliminar a ocorrência do resultado concreto quando incluída 

hipoteticamente no curso causal para que, então, se possa afirmar o nexo 

de causalidade. Se várias eram as ações juridicamente esperadas do 

garantidor, cada uma delas deverá ser determinada com precisão, sem o 

que não se terá o ponto de apoio essencial para formulação do juízo 

hipotético de exame do nexo de causalidade530. 

 

c) capacidade físico-real de realizar a ação 

Constada a situação típica, a ausência de ação determinada, a qual poderá ser 

delimitada concretamente pela possibilidade jurídica de agir, é necessária, então, a 

identificação da capacidade físico-real de realizar a ação exigida para evitar o resultado.  

A capacidade de agir deve ser compreendida como possibilidade físico-real de 

realizar a ação esperada, a qual deve, sempre, ser analisada no caso concreto. Trata-se não 

apenas da capacidade de ação corporal para realizar a ação, mas ela também engloba a 

existência de recursos, aptidões e conhecimentos técnicos para realizar a ação531. Registre-

se, ainda, que, conforme destacado anteriormente, a possibilidade físico-real de agir deve 

ser liberada de elementos subjetivos do dolo, como a exigência de conhecimento sobre a 

                                                           
529ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 253. 
530Id. loc. cit. 
531ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 756.  
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situação ou o objetivo da ação que lhe é exigida. Há que se exigir apenas a possibilidade de 

conhecimento sobre a situação (cognoscibilidade)532.  

 

d) posição de garante 

Examinados os elementos comuns da omissão penal configuradores da tipicidade 

objetiva da omissão imprópria prevista no artigo 13, §2º, do Código Penal, resta analisar os 

demais requisitos decorrentes de tal norma.  

A posição de garante é elementar do tipo penal de omissão imprópria533. Conforme 

extraído da sede de seu tipo legal aberto (artigo 13, §2º, do Código Penal), a omissão 

apenas será penalmente relevante quando o omitente possuir o dever de evitar o resultado, 

sendo que tal dever apenas é incumbido aos sujeitos estabelecidos nas respectivas alíneas 

“a”, “b” e “c”. 

O legislador optou, portanto, por estabelecer formalmente rol taxativo de posições 

de garante, inspirado, também, na teoria formal dos deveres jurídicos originada em 

Feuerbach, e desenvolvida posteriormente pelo causalismo, e que baseava as posições de 

garante a partir da lei, do contrato e do atuar precedente534. 

Parte da doutrina crítica essa postura do legislador não apenas por seu apego à 

teoria dos deveres jurídicos, mas também afirmando que o rol formal não seria capaz de 

retratar todas as hipóteses geradoras de uma posição de garante535. De outro lado, apesar de 

criticado por alguns, o estabelecimento formal das posições de garante no Código Penal foi 

também objeto de elogios536.  

Isso porque, antes da reforma penal de 1984, e do respectivo estabelecimento do rol 

de garantidores, inexistia qualquer delimitação legal sobre as posições de garante.  

A parte geral do Código Penal limitava-se a afirmar somente que o resultado era 

imputável a quem lhe deu causa, sendo causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não 

teria ocorrido. Com isso, o estabelecimento da equiparação legal, e das posições de 

                                                           
532SCHÜNEMANN, Bernd. Fundamentos y límites de los delitos de omisión impropia: con una aportación a 

la metodología del Derecho Penal, cit., p. 63. 
533ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 815. 
534GRECO, Luís; ASSIS, Augusto. O que significa a teoria do domínio do fato para a criminalidade de 

empresa, cit., p. 109. 
535Nesse sentido, por todos: TAVARES, Juarez. Teoria dos crimes omissivos, cit., p. 315, nota 12. 
536Nesse sentido, Janaína Conceição Paschoal afirma que “toda espécie de positivação, apesar dos riscos de 

desvios iniciais, parece apropriada”. in PASCHOAL, Janaina Conceição. Ingerência indevida: os crimes 

comissivos por omissão e o controle pela punição do não fazer, cit., p. 45. 
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garante, ficava totalmente à mercê da discricionariedade judicial. Por tais motivos, ao 

introduzir rol sobre aqueles que possuem o dever de evitar o resultado, elogiou-se referida 

postura legislativa537. 

Mas não basta rol formal de garantidores no texto do Código Penal para 

fundamentação da equiparação do dever de evitar um resultado previsto em um tipo penal 

da parte especial, que pode vir a se tornar equiparável à ação. Seu fundamento não se 

esgota na mera enunciação formal de uma fonte.  

A fundamentação material das posições de garante e do dever de agir devem 

basear-se, necessariamente, em critérios vinculados aos princípios orientadores do Direito 

Penal.  

O critério que apresenta maior capacidade de rendimento para isso é aquele que 

resulta da diretriz material comum da punibilidade da ação e da omissão.  

Trata-se do critério do domínio sobre o fundamento do resultado erigido por Bernd 

Schünemann, o qual foi desenvolvido por meio de metodologia lógico-objetiva, e resumido 

sinteticamente pelo autor em oito conclusões que, que apesar de já terem sido colacionadas 

anteriormente, devem ser aqui trazidas novamente neste tópico específico538: 

1 Os delitos de omissão imprópria estão previstos tacitamente no Código Penal 

2 Para o ser somente aparecem como candidatos omissões iguais à comissão  

3 A igualdade à comissão depende de quais peculiaridades da ação fundamentam a 

punibilidade no respectivo gênero de delitos 

4 O fundamento da punibilidade reside, nos delitos de resultado, na imputação do resultado à 

pessoa 

5 O fundamento desta imputação reside na relação entre a pessoa e o movimento corporal 

como causa imediata do resultado 

6 Dado que, graças ao estabelecido tacitamente pelo Código Penal, seria possível a 

equiparação de ação e omissão precisamente nos delitos de resultado, esta pode e tem que ter 

lugar unicamente se se põe de manifesto uma relação na omissão equiparável à relação 

indicada no passo 5 

7 Tal equiparação somente pode ter lugar buscando o fato comum, isto é, descobrindo o 

princípio geral cuja especificação se menciona no passo 5 

8 Este princípio geral de imputação é o domínio sobre a causa ou fundamento do resultado 

                                                           
537ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 82. 
538SCHÜNEMANN, Bernd. Fundamentos y límites de los delitos de omisión impropia: con una aportación a 

la metodología del Derecho Penal, cit., p. 283-284. 
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As posições de garante estabelecidas pelas alíneas do artigo 13, §2º, do Código 

Penal devem, portanto, ser interpretadas sob o critério do domínio sobre a causa ou o 

fundamento do resultado, que se divide no domínio sobre o desamparo da vítima (garantes 

de proteção) e no domínio sobre uma causa essencial do resultado (garante de vigilância 

sobre uma fonte de perigo).  

Isso não significa, porém, que o presente estudo advoga em favor da mera 

importação de uma teoria jurídica estrangeira, às custas do que estabelece o artigo 13, §2º, 

do Código Penal, o qual, aparentemente, ainda amarra-se à teoria dos deveres jurídicos 

formais, e ao causalismo da teoria da ingerência.  

Pelo contrário, uma vez demonstrado que a diretriz material do domínio sobre o 

fundamento do resultado é a única capaz de fundamentar materialmente as posições de 

garante, a fim de legitimar a equiparação legal entre ação e omissão imprópria, em respeito 

aos princípios norteadores do Direito Penal moderno, o que se busca é, justamente, um 

esforço de atualização da exegese de nosso Código Penal, atualizando seus pressupostos 

jurídico-penais de interpretação e aplicação539. Nesse sentido afirma Paulo Busato: 

A proposta mais correta parece ser a de adoção de uma concepção 

material da delimitação do alcance de posição de garantidor, ou seja, a 

pretensão de fulcrar a justificativa de imputação em aspectos relevantes 

para a obediência da missão que o Direito Penal se auto-atribui de 

controle social do intolerável através da proteção seletiva de bens 

jurídicos540. 

 

Trata-se, aqui, da “correção valorativa” de uma teoria do delito puramente formal 

estabelecida em nosso Código Penal541. Conforme visto, o domínio sobre o fundamento do 

resultado é uma condição lógica-objetiva comum entre ação e omissão, ou seja, trata-se de 

uma realidade social prévia ao próprio Direito Penal. Justamente por tal motivo, não há 

qualquer óbice de compatibilidade com o artigo 13, §2º, do Código Penal. Trata-se de uma 

condição jurídico-penal preexistente, a qual fundamenta e limita as posições de garante 

estabelecidas no referido dispositivo. No mesmo sentido defende Ana Carolina de Oliveira: 

                                                           
539OLIVEIRA, Ana Carolina Carlos de. A responsabilidade por omissão dos sujeitos sensíveis à lavagem de 

dinheiro: o dever de informação. 2016. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Direito da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. p. 278. 
540BUSATO, Paulo César. Direito penal: parte geral. São Paulo: Atlas, 2013. p. 295. No mesmo sentido: 

CARVALHO, Érika Mendes de; KASSADA, Daiane Ayumi. O compliance officer é autêntico garante no 

âmbito dos crimes omissivos impróprios ambientais? Boletim IBCCrim, São Paulo, n. 280, 2016. 
541ROXIN, Claus. Política criminal e sistema jurídico-penal. Tradução: Luís Greco. Rio de Janeiro: Renovar, 

2002. p. 16. 
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Ainda assim, devemos entender a lei, o contrato e a ingerência como 

formas de manifestação de um dever de garante preexistente, fundado em 

conceitos materiais, e no domínio normativo do risco. Ou, dito com 

outras palavras, as leis representam espécies de realização de um gênero 

mais amplo, que é a fundamentação material dos deveres de garante 

(baseada na relação com o bem jurídico protegido, com a assunção de 

uma função de proteção ou a responsabilidade por organização, de acordo 

com algumas das teorias que serão analisadas. A lei e o contrato são 

apenas situações gerais que representam e delimitam deveres de garante 

preexistentes, ao passo que a exigência de que a omissão seja também 

causa do resultado abre caminho para exigirmos uma relação de 

verdadeira equivalência (material e normativa) entre o tipo ativo e a 

conduta omissiva542. 

 

Portanto, a ideia fundamental é filtrar os critérios fixados pelo artigo 13, §2º, do 

Código Penal a partir da diretriz material do domínio sobre o fundamento do resultado543. 

Essa análise será feita com maior detalhe em espaço reservado nos subcapítulos seguintes, 

bastando aqui a identificação da posição de garante como elemento da tipicidade objetiva 

da omissão imprópria, e o estabelecimento dos pressupostos hermenêuticos aplicáveis às 

alíneas do artigo 13, §2º, do Código Penal. 

 

e) resultado, causalidade e imputação objetiva  

Por fim, resta analisar o elemento típico “resultado”, previsto no artigo 13, §2º, do 

Código Penal e as suas condicionantes em nível de tipicidade e respectiva imputação 

objetiva.  

Ao longo do presente estudo, foram adiantadas algumas premissas inicias sobre a 

questão do resultado nos crimes de omissão imprópria que aqui devem ser retomadas. 

Além disso, no que toca às questões de imputação objetiva, serão traçados apenas 

pressupostos mínimos que permitam a retomada da questão no capítulo final do presente 

estudo, quando ela será analisada sob uma perspectiva específica relacionada ao objeto 

central que aqui analisa544.  

 

                                                           
542OLIVEIRA, Ana Carolina Carlos de. A responsabilidade por omissão dos sujeitos sensíveis à lavagem de 

dinheiro: o dever de informação, cit., p. 285-286. 
543BUSATO, Paulo César. Direito penal: parte geral, cit., p. 295. 
544Os problemas relativos à causalidade e imputação objetiva na omissão e, principalmente, na omissão 

imprópria demandariam monografia exclusivamente dedicada ao tema, sob o risco, de mesmo assim, não 

ser possível tratar toda a problemática orbitada em torno da questão. Por tais motivos, reitera-se que, neste 

passo, a questão será tratada de forma pontual.  



139 
 

aa) a previsão legal expressa “resultado” 

Ao abordar a questão da situação típica como elemento da tipicidade objetiva dos 

crimes omissivos, mas especificamente com relação aos crimes omissivos impróprios e o 

posicionamento sustentado por Juarez Cirino dos Santos, foi adiantado que o resultado, nas 

omissões de garante, não deve ser compreendido apenas como resultado naturalístico, mas, 

sim, como resultado típico. O mesmo foi afirmado ao analisar o critério diferenciador da 

omissão própria e imprópria referenciado à não realização de uma ação e o não 

impedimento de um resultado. 

Aqui, novamente, se reitera que o termo “resultado” previsto expressamente na 

sede do artigo 13, §2º, do Código Penal não pode ser interpretado no sentido de que se trata 

de resultado naturalístico previsto em um tipo penal da parte especial, e que apenas haverá 

imputação por omissão imprópria quando houver um resultado naturalístico que alterou o 

mundo exterior.  

Isso decorre da interpretação do termo resultado não como uma alteração exterior 

do mundo real, temporal e espacialmente determinada e separada da conduta, mas, sim, 

como afetação do bem jurídico protegido por um tipo penal da parte especial545.  

Conforme destaca Heloísa Estellita, essa interpretação é necessária desde que se 

passou a compreender o tipo como descritor de condutas perigosas para bens jurídicos. 

Nesse sentido, afirma a autora: 

[...] os tipos penais têm como pressuposto que a conduta, no mínimo, 

coloque em perigo um bem jurídico. Se, ademais, o legislador exigiu um 

efeito no mundo externo, separado da conduta, isso em nada afeta a 

afirmação anterior. Ou seja, se se entender o termo resultado como 

afetação do bem jurídico, todos os crimes – mesmo os praticados na 

forma tentada -, têm esse resultado já por definição: a lesão ou perigo 

(concreto ou abstrato) para o bem jurídico546. 

 

Assim, seria plenamente possível, inclusive, a imputação pela via omissiva 

imprópria com base em contrafiguras de crimes de perigo previstos na parte especial da 

legislação penal547. 

Portanto, a leitura do termo resultado previsto no artigo 13, §2º, do Código Penal é 

no sentido de acontecimento típico, não como manifestação de um resultado naturalístico 

                                                           
545DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal: parte geral, cit., p. 915-916. 
546ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 237. 
547GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. Estudios sobre el delito de omisión, cit., p. 341; 356. 
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no mundo exterior, mas sim como ofensa – afetação (lesão ou perigo – concreto ou 

abstrato) –de um bem jurídico tutelado pelo tipo penal complementador da parte especial.  

 

bb) causalidade e imputação objetiva 

Constatados todos os elementos da tipicidade objetiva anteriormente analisados – a) 

situação típica; b) ausência de ação determinada; c) capacidade físico-real de agir; e d) 

posição de garante –, os quais dizem respeito ao desvalor da conduta, restará, por último, a 

análise do desvalor do resultado, entendido como acontecimento típico (afetação de um 

bem jurídico).  

Para tanto, deverão ser analisados os dois últimos requisitos da tipicidade objetiva 

da omissão imprópria: o nexo de causalidade e a imputação objetiva do resultado548.  

Ao afirmar a necessidade de se determinar todas as ações originadas do dever de 

agir do garante, foi adiantado que na omissão, ao inverso da comissão, inexiste o apoio 

naturalístico que é aportado pela conduta ativa, e que isso gera efeitos no juízo da 

causalidade, mas especificamente na subsunção à formula da conditio sine qua non 

prevista no artigo 13 do Código Penal.  

O artigo 13, caput, do Código Penal afirma taxativamente que se considera causa a 

ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.  

Afirmar que a ação pode ser causa de um resultado, parece não haver divergência. 

Mas é possível afirmar uma omissão como “causa” de um resultado? A partir de um nada, 

um não fazer, se produz um resultado (acontecimento típico)? Em outras palavras, há 

causalidade na omissão549? À primeira vista, aparentemente, não há como se afirmar 

positivamente. 

Mas então, qual seria a razão de todo o estudo realizado até aqui? Após exaustiva 

análise de todos os elementos da tipicidade objetiva da omissão imprópria, e depois de já 

ter se afirmado, reiteradamente, a possibilidade de se imputar a um sujeito dotado de 

elementos pessoais especiais (posição de garante) um resultado típico por não o ter evitado, 

                                                           
548DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal: parte geral, cit., p. 929 e ss; ESTELLITA, Heloísa. 

Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 254; JESCHECK, Hans-Heinrich. 

Tratado de derecho penal: parte general, cit., p. 561-564; MIR PUIG, Santiago. Derecho penal: parte 

general, cit., p. 335-336. ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del 

delito, cit., t. 2, p. 815; TAVARES, Juarez. Teoria dos crimes omissivos, cit., p. 359 e ss. 
549JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de derecho penal: parte general, cit., p. 562. 
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ao se deparar com o disposto no artigo 13 do Código Penal, tona-se tudo irrelevante, pois 

inconteste que a omissão não pode ser ‘causa” de um resultado?  

Claus Roxin afirma que a discussão em torno de se afirmar ou não uma omissão 

como causa de um resultado é um dos debates “mais infrutíferos que tiveram lugar na 

ciência penal”, desde 1297550. 

A doutrina dominante nega a existência de causalidade na omissão551. Isso porque 

sustenta que a causalidade requer, como categoria do ser, uma verdadeira fonte de energia 

que seja capaz de aportar um desdobramento de forças, e isso faltaria precisamente na 

omissão. Do nada, nada surge (ex nihilo nihil fit)552. Trata-se de uma compreensão da 

causalidade como força eficiente.  

Os que se opõem à causalidade na omissão trabalham com a terminologia 

“causalidade hipotética, virtual ou quase-causalidade”, enfrentar a falta de apoio 

naturalístico dessa modalidade de comportamento humano553.  

Os que afirmam a causalidade na omissão partem de sua compreensão como uma 

relação condicional lógica. As omissões constituiriam uma condição negativa e poderiam 

ser consideradas causa. Trata-se de concepção baseada na fórmula desenvolvida por Karl 

Engisch que afirma a “causalidade da omissão como ‘condição conforme às leis’ 

(naturais)554. 

A despreocupação de Claus Roxin com o tema resulta em uma doutrina que, ao 

mesmo tempo que afirma existir causalidade na omissão a partir da causalidade como 

condição conforme às leis (naturais)555, também destaca que, ainda que se negue a 

causalidade da omissão para um resultado com base num conceito estrito (científico-

natural) de causalidade, isso não impede, todavia, que se impute o acontecimento típico ao 

omitente que não o evitou, se estiverem presentes todos os pressupostos legais556. 

                                                           
550ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 766. 
551Por todos: JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de derecho penal: parte general, cit., p. 562. 
552ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 767. 
553Por todos: JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de derecho penal: parte general, cit., p. 56. 
554ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 766-767. 
555O autor afirma que a causalidade na omissão não é a mesma que a da comissão. A causalidade da comissão 

ativa pressupõe que ao lado da conexão conforme a lei entre o comportamento do autor e o resultado, se 

produz uma aplicação ou entrada de energia “positiva”. Já a causalidade omissiva se limita à conexão 

conforme a leis entre a omissão e resultado in ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales 

formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 768. 
556Id. loc. cit. 
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Diante da disputa secular em torno do tema, e da suposta incapacidade de 

rendimento para a resolução dos problemas concretos da omissão imprópria, não apenas 

apontada por Claus Roxin557, a discussão em torno da causalidade na omissão será posta de 

lado, a fim de se concentrar sobre a análise das duas principais teorias que buscam suprir 

os problemas de imputação.  

Ainda que se admita ou não uma causalidade na omissão, isso não alterará o fato de 

que sempre inexistirá apoio naturalístico para analisar concretamente a omissão. 

Porranto, mais importante do que entender a omissão como causa ou “quase-causa” 

é compreender como conceber a relação entre omissão e resultado, ou seja, se o resultado é 

objetivamente imputável ao omitente558.  

Isso porque, conforme visto ao longo do presente estudo, a imputação penal da 

omissão imprópria com base no artigo 13, §2º, do Código Penal é uma realidade 

existencialmente dada, e muito mais importante do que a discussão acerca da existência ou 

não de uma causalidade na omissão, é a obtenção de critérios rígidos para compreender sua 

imputação.  

A imputação objetiva deve se preocupar com critérios derivados de finalidade e 

conteúdo da norma, e não simplesmente com regras físicas. Assim, a relação que deve 

existir entre o resultado não evitado e a omissão não é uma relação de causalidade, mas 

sim de imputação objetiva559. 

Tal relação se dará quando a ação omitida teria evitado o resultado. Não se trata de 

afirmar uma causalidade “real” da omissão para o resultado, mas sim uma “causalidade 

potencial” de uma ação não realizada560. 

No exemplo hipotético analisado ao longo do presente estudo, não se pergunta se a 

omissão das ações de salvamento por parte do pai que não salva seu filho do afogamento 

no mar é a causa de sua morte, mas sim se ao pai foi possível realizar a ação de salvamento 

na situação concreta e se ela teria evitado a morte de seu filho. 

É justamente nesse contexto que surgem as duas teorias que tentam solucionar os 

problemas de imputação objetiva na omissão, pois, ainda que se afirme que a relação entre 

                                                           
557Aparentemente, Luís Greco também concorda com a desnecessidade da discussão para o Direito Penal in 

ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 256, nota 83. 
558BACIGALUPO ZAPATER, Enrique. Manual de derecho penal: parte general, cit., p. 229. 
559Id. Ibid., p. 239. 
560Id. loc. cit. 
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omissão e resultado ocorrerá quando ela teria evitado sua ocorrência, isso não deixa de 

aportar problemas.  

Fundamentalmente se discutirá um juízo de grau de certeza sobre essa relação, uma 

vez que, conforme repetido, na omissão sempre inexistirá apoio naturalístico e sua 

interpretação parte de uma análise hipotética. Nesse sentido sintetiza Enrique Bacigalupo: 

Em primeiro lugar, é possível exigir que possa se afirmar com uma 

segurança praticamente absoluta que se realizada a ação omitida o 

resultado não teria se produzido. Por outro lado, é possível também 

considerar que é suficiente afirmar que a ação omitida possivelmente teria 

evitado o resultado561. 

 

Originam-se, assim, as teorias da i) evitabilidade; e da ii) diminuição do risco para 

imputação objetiva de um resultado decorrentes de uma omissão imprópria.  

 

i) teoria da evitabilidade 

A teoria da evitabilidade é defendida por uma doutrina dominante, a qual afirma ser 

necessário para a imputação objetiva da omissão imprópria se constatar que a realização da 

ação determinada teria evitado o resultado com uma probabilidade próxima da certeza562.  

A exigência de uma segura evitação do resultado na teoria da evitabilidade estaria 

imposta pelo princípio do in dubio pro reo563. 

Essa teoria traçaria o inverso ao raciocínio hipotético da causalidade nos crimes 

omissivos. Ou seja, ao invés de se suprimir a ação realizada para averiguar se, com isso, 

desaparece o resultado típico, deve ser acrescentada hipoteticamente a ação esperada para 

se concluir se ela teria evitado o resultado típico com probabilidade próxima da segurança 

ou certeza564.  

Acrescenta-se em favor dessa teoria um certo paralelismo com os delitos 

comissivos, bem como também evitaria ela dar lugar a lacunas de punibilidade nos delitos 

dolosos de omissão, uma vez que restaria resguardada a punibilidade da tentativa565. Nesse 

sentido, sintetiza Heloísa Estellita a partir do seguinte exemplo:  

                                                           
561BACIGALUPO ZAPATER, Enrique. Manual de derecho penal: parte general, cit., p. 239-230 (tradução 

nossa). 
562MIR PUIG, Santiago. Derecho penal: parte general, cit., p. 337. 
563BACIGALUPO ZAPATER, Enrique. Manual de derecho penal: parte general, cit., p. 230. 
564ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 768-769. 
565DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal: parte geral, cit., p. 931. 
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Nele, um marido agride a esposa, lesionando-a severamente, mas sem 

dolo de matá-la, e, a seguir, abandona-a, neste momento consentindo com 

sua morte. Responde o marido pelo homicídio doloso consumando? [..] 

De acordo com a teoria da evitabilidade, o homicídio consumado 

somente poderia ser imputado à omissão do marido se o tratamento 

médico imediato tivesse salvado a vida da vítima; se não houver uma 

probabilidade próxima da certeza quanto ao salvamento, só lhe poderia 

ser imputada a tentativa566.  

 

Juarez Tavares, que sempre busca trabalhar com a omissão imprópria sob uma ótica 

restritiva, a partir do caso concreto, em respeito aos princípios veiculadores do Direito 

Penal em um Estado Democrático de Direito, afirma que a probabilidade nos limites da 

certeza é aquela que apresenta um índice entre 98% e 99% de chances de que o evento 

ocorrerá. Por tais motivos, essa é a medida da probabilidade que deve se trabalhar na 

omissão567.  

Mas o autor pondera, ainda, que o julgamento final de que a ação devida impediria 

o resultado com probabilidade sob tal grau de certeza deve estar submetido a um processo 

normativo de avaliação. O autor afirma que isso é necessário para evitar que o fundamento 

único e bastante para conclusão acerca da relação entre antecedente e consequente se torne 

uma simples decisão estatística568.  

A partir de tal constatação, o autor trabalha uma profunda teorização que confronta 

os critérios de proporcionalidade com os elementos que compõe o procedimento de 

produção, assim, com as condições positivas e negativas concretas que intervêm, segundo 

uma lei geral, para que o evento ocorra569.  

Juarez Cirino dos Santos afirma que a teoria da evitabilidade é a única possível para 

resolver o problema da “quase-causalidade”. De acordo com o autor, se a realização da 

ação determinada evitaria o resultado com probabilidade próxima da certeza, então o 

resultado é atribuível ao autor. Na hipótese contrária, o princípio do in dubio pro reo 

impede a atribuição do resultado ao garante. Conclui o autor ainda ressalvando que, de 

qualquer forma, “a causalidade é hipotética e a exclusão provável do resultado, ainda que 

próxima da certeza, é um simples juízo e, portanto, sempre incerto”570.  

                                                           
566ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 257. 
567TAVARES, Juarez. Teoria dos crimes omissivos, cit., p. 390. 
568Id. loc. cit. 
569Diante dos estreitos limites apresentados no início do presente tópico, remetemo-nos às conclusões do 

autor in Id. Ibid., p. 390 e ss. 
570SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal: parte geral, cit., p. 201. 
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Bernd Schünemann também advoga em favor da teoria da evitabilidade, sem muito 

se preocupar com as discussões filosóficas sobre a causalidade. De acordo com o autor, 

somente se pode falar na omissão da evitação de uma lesão a um bem jurídico quando a 

realização da ação devida pelo autor teria conduzido, “com probabilidade próxima da 

certeza, ao salvamento do bem jurídico”571. Nesse sentido, complementa o autor: 

Sempre se falou de uma quase-causalidade da omissão, e vários 

penalistas acreditaram ter encontrado aqui um grande problema 

ontológico. Para uma dogmática jurídico-penal normativista moderada, 

que eu considero correta e que não posso descrever e fundamentar em 

detalhes nesta sede, trata-se de um problema meramente aparente. Afinal, 

a omissão de uma possibilidade certa de salvamento equivale 

completamente, sob o (mero) aspecto da causalidade, à causação de uma 

lesão, como pode ser demonstrado por meio da forma intermediária da 

interrupção de cursos causais salvadores572. 

 

Contra a teoria da evitabilidade como critério de imputação objetiva na omissão 

imprópria reúnem-se dois principais argumentos.  

O primeiro é no sentido de que a fórmula em questão torna praticamente 

inviabilizada, no caso concreto, a imputação do resultado à omissão imprópria, pois 

raramente seria possível afirmar com o grau de certeza requerido por seus defensores que a 

prática da ação esperada teria evitado o resultado573. O segundo argumento é no sentido de 

que a teoria da evitabilidade pressupõe uma menor intensidade na função do Direito Penal 

de proteção de bens jurídicos, deixando-o desemparado quando ele necessitaria 

concretamente de proteção574. Sobre este último argumento, argumenta Heloísa Estellita 

retomando o exemplo acima transcrito: 

[...] retomemos o caso da morte da esposa agredida pelo marido: quanto 

mais grave seu estado (maior necessidade de socorro), menor a 

probabilidade de que a ação de salvamento tivesse evitado a morte 

(menor certeza); quanto menos grave seu estado (menor necessidade de 

socorro), mais provável a evitabilidade do resultado pela prática da ação 

devida (maior certeza). Isso evidencia que a teoria da evitabilidade 

negaria proteção ao bem jurídico justamente quando ela é mais 

necessária575. 

 
                                                           
571SCHÜNEMANN, Bernd. Sobre a posição de garantidor nos delitos de omissão imprópria – possibilidades 

histórico-dogmáticas, materiais e de direito comparado para escapar de um caso, cit., p. 164. 
572Id. Ibid., p. 165 (tradução nossa).  
573ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 257. 
574BACIGALUPO ZAPATER, Enrique. Manual de derecho penal: parte general, cit., p. 230; DIAS, Jorge de 

Figueiredo. Direito penal: parte geral, cit., p. 93. ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de 

dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 257. 
575ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 258. 
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A autora ainda destaca que a situação de desamparo do bem jurídico trazida pela 

teoria da evitabilidade pode ser ainda mais dramática em casos de crimes culposos, nos 

quais a tentativa não é normalmente admitida576.  

Acrescente-se, ainda, que a afirmação de que a teoria da evitabilidade seria imposta 

pelo princípio do in dubio pro reo pode apresentar certa – ou até mesmo total – 

instabilidade dogmática do ponto de vista do Direito Penal, uma vez que se trata de um 

princípio de natureza jurídico-processual penal577. 

Sobre tal ponto, porém, importante ressalvar que, ainda que se considere o princípio 

do in dubio pro reo como de natureza apenas jurídico-processual penal578, não há como 

negar que se trata de um princípio plasmado constitucionalmente (artigo 5º, inciso LVII).  

Por tal motivo, ainda que ele não sirva para fundamentar uma teoria de Direito 

Penal, a imputação decorre do dispositivo legal previsto no artigo 13 do Código Penal, 

tornando inevitável que qualquer interpretação – leia-se imputação – que viole princípio 

constitucional, estaria eivada de inconstitucionalidade579. 

 

ii) teoria da diminuição do risco  

A teoria da diminuição do risco mostra-se como a outra face da teoria da 

evitabilidade, a fim de estabelecer a relação de imputação objetiva entre omissão imprópria 

e o resultado típico.  

Tal teoria defende que a solução adequada para solucionar a imputação do resultado 

ao comportamento omissivo deverá ocorrer quando comprovado que a ação esperada 

omitida teria diminuído o perigo que atinge o bem jurídico580. 

                                                           
576Segundo seu raciocínio, somente poderia se punir o homicídio culposo omissivo dos pais que “deixassem 

culposamente de levar seu filho doente ao médico quando, com tal proceder, houvesse uma probabilidade 

próxima da certeza de salvamento, o que é mais improvável quando mais grave for a doença”. Com isso, 

não havendo punição por tentativa em crime culposo, a omissão restaria impune justamente no caso em que 

o bem jurídico mais precisava de sua proteção pelo Direito Penal. in ESTELLITA, Heloísa. 

Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 258, nota 87. 
577BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Processo penal. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. p. 21-22; 

GRECO, Luís in ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, 

cit., p. 258, nota 89. 
578Winfried Hassemer afirma que a própria separação entre Direito Penal e Direito Processual Penal é apenas 

superficial. in HASSEMER, Winfried. Fundamentos del derecho penal. Tradução espanhola: Francisco 

Muñoz Conde; Luis Arroyo Zapatero. Barcelona: Bosch, 1984. p. 145. 
579Nesse sentido, Claus Roxin parece não discordar de tal conclusão ao afirmar que, sem constatar-se uma 

relação entre omissão e resultado conforme as leis naturais, a teoria da diminuição do risco chocar-se-ia 

contra o princípio do in dubio pro reo. in ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas 

de aparición del delito, cit., t. 2, p. 775. 
580DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal: parte geral, cit., p. 931. 
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O que importa para a imputação da omissão imprópria com base nessa teoria não é 

que a ação esperada teria evitado o resultado com probabilidade próxima da certeza, mas 

sim que tenha ela criado uma chance de salvamento para o bem jurídico581.  

Trata-se de trazer aos delitos omissivos impróprios a teoria do incremento do risco 

–incialmente desenvolvida por Claus Roxin para aplicação sobre os delitos comissivos –, a 

qual afirma que um resultado pode já ser imputado ao que omite quando sua atuação 

haveria evitado o resultado certamente não com uma probabilidade próxima da certeza, 

mas sim possivelmente582.  

É a diminuição do risco que deveria ser especificamente comprovada, e não 

qualquer probabilidade próxima da certeza sobre a evitação do resultado583.  

De acordo com esse critério, pressupõe-se que, no momento da ação esperada e 

segundo os conhecimentos e capacidades concretos do autor, este tenha podido reconhecer 

a existência da possibilidade de reduzir o perigo para o bem jurídico584. A diminuição do 

risco se avalia ex ante585. 

No exemplo trabalhado por Heloísa Estellita, no qual se discute a responsabilidade 

penal do marido que lesiona sua esposa sem dolo de matá-la e, em seguida, a abandona 

consentindo com sua morte, para a teoria da diminuição do risco, se imputará ao marido o 

homicídio consumando, se comprovado que a condução da esposa até o hospital teria 

(criado) aumentado suas chances de salvamento586.  

Não se nega que, assim como na teoria da evitabilidade, a teoria da diminuição do 

risco necessariamente também trabalhará com um juízo hipotético de probabilidade587. 

Mas, como visto, exige ela apenas a probabilidade da criação de uma chance de 

salvamento (diminuição do risco), e não um juízo de certeza quase absoluto sobre a 

idoneidade da ação omitida.  

A teoria da diminuição do risco afirma sua preponderância sobre a teoria da 

evitabilidade sob fundamentos de política-criminal, em razão da sua maior intensidade na 

                                                           
581ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 257. 
582ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 769-770. 
583DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal: parte geral, cit., p. 931. 
584BACIGALUPO ZAPATER, Enrique. Manual de derecho penal: parte general, cit., p. 230. 
585GRECO, Luís. Um panorama da teoria da imputação objetiva. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2013. p. 44. 
586ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 257. 
587DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal: parte geral, cit., p. 931. 
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proteção de bens jurídicos588. Tal decorre da constatação anterior no sentido de que a teoria 

da evitabilidade, do ponto de vista preventivo, desampara o bem jurídico no momento mais 

necessário, não encorajando toda atividade destinada à possível salvação de bens jurídicos 

ameaçados589.  

As críticas contra a teoria da diminuição do risco baseiam-se na afirmação de que 

ela renunciaria à prova da causalidade da omissão se se imputa o resultado ainda que 

resultando duvidoso que a ação requerida teria impedido o resultado. Sobre isso, acrescenta-

se que se renuncia à uma condição prévia fundamental da imputação, e o tipo de lesão se 

tornaria um tipo de perigo. Ao final, resta vulnerado o princípio do in dubio pro reo590.  

Bernd Schünemann ainda rechaça a teoria da diminuição do risco de forma mais 

contundente: 

Outra pergunta normativa é sobre se já a omissão de uma chance real de 

salvamento (isto é, a omissão de uma “diminuição do risco”) deve ser 

suficiente para responsabilizar o garantidor pelo tipo do delito de 

resultado. Isso deve ser em princípio negado, caso contrário a exigência 

de um aumento do risco, que nas condutas comissivas deve adicionar-se à 

causalidade e funciona como um limitador da punibilidade, substituiria a 

(quase-)causalidade na omissão e ampliaria, assim, a punibilidade – um 

resultado inaceitável que viraria de ponta-cabeça a relação hierárquica 

(Rangverhältnis) entre ação e omissão591.  

 

Conforme destacado por Heloísa Estellita, Luís Greco rechaça os argumentos 

formulados contra a teoria da diminuição do risco592.  

Segundo o autor, não haveria que se falar em transformação dos crimes de resultado 

em crimes de perigo, pois a análise do resultado apenas ocorre quando este já aconteceu e, 

se não ocorreu, por razões alheias à vontade do autor, é de se analisar a tentativa, que tem 

justamente o conteúdo de desvalor de um crime de perigo. Portanto, não há simplesmente 

perigo, mas, sim, lesão593.  

Já com relação à objeção apresentada com base no princípio do in dubio pro reo, 

conforme adiantado no tópico anterior, o autor entende que uma regra processual sobre o 
                                                           
588BACIGALUPO ZAPATER, Enrique. Manual de derecho penal: parte general, cit., p. 229-230. 
589DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal: parte geral, cit., p. 931; ROXIN, Claus. Derecho penal: parte 

general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 772. 
590ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 772. 
591SCHÜNEMANN, Bernd. Sobre a posição de garantidor nos delitos de omissão imprópria – possibilidades 

histórico-dogmáticas, materiais e de direito comparado para escapar de um caso, cit., p. 165 (tradução 

nossa). 
592ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 258. 
593Id. Ibid., p. 258. 
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ônus da prova não pode ter efeitos sobre um pressuposto material da imputação do 

resultado594. Sobre tal ponto, porém, parece Claus Roxin discordar, conforme exposto no 

tópico seguinte.  

As dificuldades de acolhimento da teoria da diminuição do risco decorreriam de 

outros fundamentos, segundo Luís Greco. Conforme apontado por Heloísa Estellita, o 

autor restringe a questão à “opacidade da distinção entre causalidade fática e imputação 

normativa do resultado nos crimes omissivos”595. 

Para solucionar tal questão, oferecendo um critério que diferencie esses dois juízos, 

sem renegar a causalidade, Luís Greco sustenta a que deve se considerar na configuração 

concreta do resultado apenas os dados de tempo e lugar596.  

Com base nisso exige-se que a omissão tenha causado seguramente o resultado em 

sua configuração concreta, em um determinado momento e local. Esse seria o juízo da 

causalidade597. Retomando o exemplo do marido que agride a esposa, Heloísa Estellita 

aporta as conclusões de Luís Greco: 

Se se puder comprovar, para retomar o exemplo acima, que a ação de 

chamar socorro para esposa teria feito com que ela viesse a falecer alguns 

minutos depois, ou em outro local, a omissão dessa ação seria causa do 

resultado em sua configuração concreta, pois ela alteraria sua feição. Mas 

isso nada diria, ainda, sobre o juízo normativo, pois ainda seria necessário 

analisar se ação devida teria criado uma chance de salvamento. No 

mesmo caso, fossem as lesões tão severas que seu tratamento não 

implicaria chance de salvamento, o resultado não poderia ser imputado à 

omissão. Neste segundo momento, deve-se indagar se a omissão causal 

teria aumentado as chances de salvamento do bem jurídico, se a resposta 

for afirmativa, imputa-se o resultado, se negativa, não se imputa e a 

conduta é atípica598. 

 

aa) solução intermediária 

Claus Roxin, sustentando a existência da causalidade na omissão como condição 

conforme às leis naturais, afirma que ela deve ser interpretada com base em solução 

intermediária obtida a partir das posições extremas que a interpretam599.  

                                                           
594ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 258. 
595Id. loc. cit. 
596Id. loc. cit. 
597Id. loc. cit. 
598Id. Ibid., p. 258-259. 
599ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 773. 
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O autor afirma que a solução correta parte do pressuposto de que, se uma 

diminuição do risco unicamente parecia possível desde uma perspectiva ex ante, neste 

caso, não haverá imputação do resultado. De outro lado, se a partir de uma perspectiva ex 

post, teria produzido realmente uma diminuição do risco, será possível a imputação600.  

Para tanto, a ação esperada deveria levar, com uma probabilidade próxima da 

certeza, a uma mudança do curso causal que diminua o risco, de forma que não poderia se 

duvidar da causalidade da omissão, e seria possível a imputação do resultado concreto. O 

fato de que o resultado, por outras circunstâncias, ainda poderia ter-se produzido da mesma 

forma, mas com menores possibilidades, seria um risco residual permitido que não pode 

excluir a imputação o risco não permitido realmente realizado601.  

Assim, o autor aporta como suposto da diminuição do risco realmente verificável a 

sua probabilidade próxima da certeza, mesclando as duas teorias até aqui analisadas.  

O autor ainda afirma que, se entre a omissão e resultado não puder se constatar uma 

relação ou conexão conforme às leis naturais, e, portanto, não é segura uma real 

diminuição do risco por meio da atuação requerida, a imputação do resultado chocaria 

contra o princípio do in dubio pro reo e se converterá o delito de lesão em mero delito de 

perigo. O omitente acabaria castigado por provocação de um resultado ainda quando for 

duvidoso se ele teria podido intervir realmente no curso causal602.  

Jorge Figueiredo Dias, apesar de reconhecer a validade da construção de Claus 

Roxin em termos análogos ao que deve ser empregado nos delitos comissivos, mais 

especificamente no que toca ao comportamento lícito alternativo, afirma que sua teoria não 

altera o argumento da força preventiva que deve pertencer aos deveres de atuar.  

O autor afirma, remetendo-se a Damião da Cunha, que “tipicamente os deveres não 

visam impedir resultados, visam exactamente diminuir a probabilidade da ocorrência do 

resultado”603. Nesse sentido, complementa o autor: 

Se, no referido exemplo da criança doente, logo segundo um juízo ex ante 

se comprova como possível que o chamamento do médico ou o 

internamento no hospital, indevidamente omitidos, tivessem podido 

obstar à morte da vítima em momento e circunstâncias análogas àquela 

em que ela se verificou, deve concluir-se que o cumprimento do dever 

                                                           
600ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 773. 
601Id. loc. cit. 
602Id. loc. cit. 
603DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal: parte geral, cit., p. 932. 
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teria determinado a diminuição do risco e resultado típico deve 

considerar-se objectivamente imputável604. 

 

iii) resultados parciais 

Analisados os fundamentos básicos das principais teorias que buscam solucionar os 

problemas de imputação objetiva na omissão imprópria, não é o caso, neste momento, de 

antecipar a tomada de postura sobre qualquer uma delas.  

Bastam, até aqui, os resultados parciais obtidos da análise de cada uma das teorias.  

Para o presente estudo, muito mais importante do que antecipar a conclusão sobre a 

adoção de uma ou de outra teoria, é analisá-las a partir dos problemas concretos que 

decorrem do objeto central da investigação, o que apenas será possível depois do 

estabelecimento de todos os pressupostos necessários.  

Tal ocorrerá apenas no capítulo final do presente estudo, uma vez que aqui, ainda, 

se analisa a tipicidade objetiva da omissão imprópria sobre o enfoque de conceito 

hermenêutico geral, aplicável a todo e qualquer caso apto de ser subsumido ao artigo 13, 

§2º, do Código Penal.  

Além do mais, nem sequer foram analisadas concretamente as espécies legais de 

garante estabelecidas pelas alíneas do artigo 13, §2º, do Código Penal, as quais são 

pressupostos necessários anteriores ao juízo de causalidade e imputação. Para que se 

afirme ou não a imputação de um resultado, é porque antes já se afirmou um dever de 

garantidor605.  

Assim, passa-se a analisar especificamente as posições de garante estabelecidas 

pelas alíneas “a”, “b” e “c, do artigo 13, §2º, do Código Penal. 

 

1.3.1. Garante em razão lei 

 

A alínea “a” do artigo 13, §2º, do Código Penal estabelece, de início, que o dever 

de evitar o resultado previsto em um tipo penal comissivo da parte especial incumbe a 

quem “tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância”.  

                                                           
604DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal: parte geral, cit., p. 932. 
605ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 259. 
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Diante da leitura do referido dispositivo legal, estaríamos na presença do 

acolhimento da teoria dos deveres jurídicos formais das posições de garante, desenvolvida 

pelo causalismo do início do século XX, o qual, apoiando-se em Feuerbach, limitava-se à 

existência de deveres jurídicos extrapenais para sua fundamentação606.  

O dispositivo legal em questão pressuporia que o fundamento suficiente da posição 

de garante seria uma norma extrapenal oriunda do setor regulador mais apropriado (Direito 

Civil, Administrativo, Societário, etc.) para cuidar da situação de perigo ou desamparo do 

bem jurídico protegido pelo tipo penal da parte especial607.  

Isso levaria a situações em que, a mera ocupação formal de uma posição sobre a 

qual são impostos deveres extrapenais de cuidado, vigilância ou proteção, como por 

exemplo a ocupação de um cargo de direção em uma empresa regida pela Lei das 

Sociedades Anônimas608, tornaria tal sujeito garante609.  

Essa interpretação, inclusive, é mantida, ainda, em alguns não raros exemplos da 

doutrina penal nacional610. 

Trata-se, porém, de – ilegal – responsabilidade penal pela mera ocupação formal de 

um cargo. 

Luís Greco e Augusto Assis chamam a atenção, ainda, para o fato de que até o não 

garantidor tem, por lei, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, o que ocorre em 

todos os casos que estão realizados os pressupostos da omissão de socorro (artigo 135 do 

Código Penal)611. 

Ainda de acordo com os autores, afirmar uma posição de garante, com base em 

deveres extrapenais, “seria um desconhecimento da ideia de ultima ratio que o 

                                                           
606GRECO, Luís; ASSIS, Augusto. O que significa a teoria do domínio do fato para a criminalidade de 

empresa, cit., p. 109. 
607ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 81. 
608A Lei nº 6.404/1976 impõe uma série de deveres aos administradores, membros do conselho de 

administração, do conselho fiscal, por exemplo.  
609GRECO, Luís; ASSIS, Augusto. O que significa a teoria do domínio do fato para a criminalidade de 

empresa, cit., p. 110. 
610Cezar Roberto Bittencourt, afirma: “a primeira fonte do dever de evitar o resultado é a obrigação de 

cuidado, proteção ou vigilância imposta pela lei. É um dever legal, decorrente de lei, aliás, o próprio texto 

legal o diz”. in BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral I. 20. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2014. p. 312-313. Para outros exemplos vide ainda: CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código 

penal comentado. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 48-49. MIRABETE, Júlio Fabbrini; FABBRINI, 

Renato. Manual de direito penal. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2013. v. 2, p. 90. 
611GRECO, Luís; ASSIS, Augusto. O que significa a teoria do domínio do fato para a criminalidade de 

empresa, cit., p. 109. 
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descumprimento de um dever imposto por outro ramo do direito – que pode ser muito mais 

exigente [...] – já automaticamente fundamente uma responsabilidade penal612.  

Heloísa Estellita, por sua vez, remetendo-se à interpretação feita por Jesús-María 

Silva Sánchez ao analisar dispositivo semelhante contido no Código Penal espanhol, 

acrescenta que essa opção legislativa partiria do crime de omissão própria para construir o 

crime de omissão imprópria. De acordo com a autora, isso ocorreria “a partir da lógica da 

infração de um dever, e não a partir da comissão, e, pois, sob uma lógica de identidade 

estrutural entre as duas formas de ofensa ao bem jurídico”613.  

O traço comum entre as omissões próprias e impróprias era o de que conduta 

praticada era a esperada e imposta pela ordem jurídica como um todo614. 

Ainda que essa tenha sido a intenção original do legislador à época, com total 

desprezo à necessidade de uma fundamentação material para as posições de garante, não há 

como se sustentar o estabelecimento de tais posições (deveres) apenas com base na mera 

previsão formal legal extrapenal615.  

O princípio da legalidade previsto no artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição 

Federal impede a responsabilidade penal sem lei. Assim, normas extrapenais são incapazes 

de constituir por si só, e de forma originária, responsabilidade penal. Apenas a lei penal 

fundamenta o dever de agir para evitar o resultado, conforme estabelecido pelo artigo 13, 

§2º, do Código Penal616. 

A punibilidade da violação desse dever de agir ainda apenas atenderá ao princípio 

da legalidade quando tal dever for completado pelo tipo penal da parte especial, formando 

o tipo total de omissão imprópria previsto no 13, §2º, do Código Penal617. 

Acrescenta-se a isso a necessidade de se atender, também, ao princípio da 

proporcionalidade sob o viés da igualdade, previsto no artigo 5º, caput, da Constituição 

Federal.  

                                                           
612GRECO, Luís; ASSIS, Augusto. O que significa a teoria do domínio do fato para a criminalidade de 

empresa, cit., p. 109-110. 
613ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 81. 
614Id. Ibid., p. 82. 
615ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2,  p. 

848-849. 
616ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 84. 
617HORTA, Frederico. Elementos normativos das leis penais e conteúdo intelectual do dolo: da natureza do 

erro sobre o dever extrapenal em branco, cit., p. 54. 
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A imposição de pena (punibilidade) de forma equiparável à conduta comissiva e à 

omissiva (imprópria) deve estar fundamentada em termos de igualdade sob o seu juízo de 

desvalor. Ao se equiparar ação e omissão com base no 13, §2º, do Código Penal, é 

necessário que o juízo de desvalor (gravidade) seja o mesmo. Sobre isso não aporta 

qualquer fundamento a existência de deveres extrapenais. Apenas um critério material 

penal pode justificar essa equiparação618.  

Em respeito aos princípios penais da legalidade e proporcionalidade (igualdade), a 

alínea “a” do artigo 13, §2º, do Código Penal deve ser preenchida pela diretriz material do 

domínio sobre o fundamento do resultado619.  

Trata-se do único critério capaz de justificar a equiparação legal da omissão à ação, 

em atendimento à exigência de que o conteúdo da proibição legal seja fundamentado em 

lei penal e à necessidade de juízo de desvalor proporcionalmente equivalente para 

imposição de pena idêntica entre tais condutas. Nesse sentido, destaca Claus Roxin: 

Efetivamente o critério interpretativo eleito por Schünemann é o mais 

plausível. Parte do fato de que em todos os delitos de comissão o autor, 

como regra geral, se caracteriza pela posse do ‘domínio do fato’. Pois 

bem, se o legislador no §13 equipara determinadas omissões com o fato 

comissivo, isto apenas pode ocorrer de modo correto por meio de um 

argumento de semelhança ou similitude, e com isto mediante um critério 

que esteja próximo ao domínio do fato nos delitos comissivos. Assim 

ocorre no ‘domínio sobre o fundamento do resultado’, que é elevado por 

essa teoria a elemento central da posição de garante620. 

 

Nos casos em que este fundamento reside no desamparo do bem jurídico, a posição 

de garante não é fundamentada por um domínio do fato no sentido de controle e condução 

ativa do curso causal, mas, de forma análoga, é fundamentada pela ocorrência do resultado 

devido à falta de proteção da vítima que está sob o seu domínio de proteção.  

Já nos casos em que este fundamento reside na vigilância sobre uma fonte de 

perigo, o garante possui o domínio sobre uma causa essencial do resultado (coisas, 

atividades e pessoas), devendo controlar tal fonte que se encontra sob sua vigilância 

(domínio), para que ela não se transforme em causação de danos a terceiros (neminem 

laedere).  

                                                           
618ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 84. 
619O mesmo serve, evidentemente, para todas as disposições legais sobre posições de garante nas omissões 

impróprias previstas em nossa legislação.  
620ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 852 

(tradução nossa). 
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O critério material fundamentador das posições de garante é, portanto, o domínio 

sobre o fundamento do resultado, o qual se divide em “domínio de proteção” e “domínio 

de vigilância” (asseguramento), em respeito aos princípios orientadores do Direito Penal 

para a equiparação entre omissão e ação, uma vez que ele se aproxima do “domínio de 

condução” dos delitos comissivos621. 

A alínea “a” do artigo 13, §2º, do Código Penal deve, portanto, ser preenchida pelos 

critérios de domínio de proteção e domínio de vigilância, o que se mostra perfeitamente 

possível com base na redação legal do referido dispositivo. Conforme visto, a norma em 

referência afirma que possuir o dever de impedir o resultado aquele que por lei possui a 

obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. 

O que importa, então, é a existência de posições de (domínio) de proteção e de 

(domínio) de vigilância que podem decorrer de lei. A expressão “cuidado” é redundante e 

desnecessária, pois é absorvida – e já realizada – tanto em situações de deveres de 

proteção, como em de vigilância. 

 

a) domínio de proteção – sobre o desamparo do bem jurídico – a partir do artigo 

13, §2º, alínea “a” do Código Penal 

O domínio de proteção é o domínio sobre o desamparo do bem jurídico (vítima), o 

qual pode ocorrer tanto em situações de desamparo conatural (frente a todos perigos), 

quanto parcial (frente a determinado perigo).  

O sentido (direção) da função de proteção é de fora para dentro. Deve o garante agir 

para evitar que o bem jurídico sob sua proteção (domínio) não sofra ataques.  

O caso clássico de posição de garante de domínio sobre o desamparo conatural com 

base na alínea “a” do artigo 13, §2º, do Código Penal é o dos pais sobre seus filhos 

menores de idade622.  

No caso específico das relações familiares, ao estabelecer a posição de garante de 

proteção com base na diretriz material do domínio sobre o desamparo conatural (frente a 

                                                           
621ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 852. 
622SCHÜNEMANN, Bernd. Fundamentos y límites de los delitos de omisión impropia: con una aportación a 

la metodología del Derecho Penal, cit., p. 392. 
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todo e qualquer perigo), busca-se erradicar um fundamento amparado meramente em 

deveres formais do Direito de família623.  

Conforme visto anteriormente, o correto sobre princípio do domínio não é apenas o 

sentimento jurídico, mas a própria lei que, ao tipificar figuras de omissão imprópria, 

estabelece uma relação entre autor e vítima que se caracteriza como uma relação de 

custódia, apontando, assim, exatamente o domínio sobre o desamparo da vítima624. 

No caso da posição de domínio dos pais sobre o desamparo de seus filhos, trata-se 

de uma relação existencialmente dada, razão pela qual a equiparação entre ação e omissão 

deve se restringir ao seu “domínio de proteção pessoal efetivo”625. 

Assim, ainda que o Código Civil e o Estatuto da Criança e do Adolescente 

disciplinem deveres de pais sobre seus filhos, atendendo ao disposto no artigo, o que 

importa é a efetiva custódia sobre o desamparo de seus filhos menores frente a perigos. 

Mas, mesmos distantes, os pais devem tomar cuidado para que proteger seus filhos contra 

os perigos existentes. Logo, se viajam em férias, devem deixar as crianças sob o cuidado 

adequado de outros responsáveis626. 

A posição de garante de domínio sobre o desamparo parcial do bem jurídico não é 

existencialmente dado, e os deveres de proteção sobre perigos determinados apenas é 

adquirido por meio da assunção própria ou ato de ato de confiança.  

O exemplo tradicional dessa espécie de posição de garante e da forma de aquisição 

do domínio de proteção sobre determinado perigo é o casamento. 

Nesta situação, os cônjuges têm o dever de proteger, reciprocamente, determinados 

bens jurídicos que se encontrem em alguma situação de vulnerabilidade, em função da 

relação de confiança existente entre eles.  

O marido que não impede o furto de sua esposa, não responderá por furto na 

modalidade omissiva imprópria, caso ele tenha tido capacidade físico-real de impedir o 

resultado. De outro lado, caso sua esposa sofra um infarto na sua presença, e venha a 

                                                           
623ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 857 e ss. 
624SCHÜNEMANN, Bernd. Fundamentos y límites de los delitos de omisión impropia: con una aportación a 

la metodología del Derecho Penal, cit., p. 391. 
625Id. Ibid., p. 392. 
626ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 96-97. 
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deixar de prestar socorro, podendo fazê-lo, responderá pelo resultado lesivo que decorrer 

dessa situação de vulnerabilidade para a integridade física de sua esposa (infarto)627. 

Isso porque, independentemente do artigo 1.566 do Código Civil estabelecer 

diversos deveres entre os cônjuges, entre eles o de mútua assistência, não é esse dever 

extrapenal que fundamenta a posição de garantidor entre marido e esposa, reciprocamente.  

O que gera a posição de domínio de proteção sobre determinados perigo é a 

convivência efetiva e o ato de confiança recíproca que se originam dessa relação628. 

Imagine os seguintes casos hipotéticos. 

No primeiro caso, “X” e “XX”, duas pessoas do mesmo sexo, que vivem juntas, 

mas que não são formalmente casadas, decidem que querem adotar uma criança. Porém, ao 

imaginar que a adoção será mais facilmente deferida caso ela seja pleiteada por um casal 

formado por pessoas de sexos distintos, e legalmente casadas, “X” pede à pessoa do sexo 

oposto, de nome “XXX”, que celebrem casamento de fachada para o posterior pleito de 

adoção. Assim, apesar de “X” ser, formal e legalmente, casado com “XXX”, sob as regras 

do Código Civil, “X” e “XX” seguem sua vida normal, vivendo juntos, sendo que “X” 

nunca vê “XXX”, e apenas conversam por telefone para tratar dos assuntos relacionados à 

adoção.  

Em determinado dia, “XXX”, sofre infarto e, sem saber a quem recorrer, liga para 

“X” pedindo ajuda para que o leve ao hospital. Ocorre que “X” nada faz, porque “XX” 

encontrava-se internada, em estado grave, por ter sido atropelada na rua, e não queria 

abandoná-la no quarto do hospital. Diante da omissão de “X”, “XXX” não consegue ir ao 

hospital e vem a óbito.  

No segundo caso, “A” e “B” são casados há mais de trinta anos em regime de 

comunhão universal de bens. Ocorre que “A”, preocupado com o possível ajuizamento de 

ação milionária unicamente contra sua pessoa, com alto risco de perda, resolve, para 

proteger o patrimônio comum seu e de “B”, realizar o divórcio nos termos do que 

estabelece o Código Civil. Mas, apesar de realizado o divórcio, e não sendo mais “A” e 

“B” formalmente casados, eles continuam vivendo juntos, como se casados fossem. “A” e 

“B” confiavam suas vidas de forma recíproca, pois eram um casal muito unido e sempre 

afirmavam que estariam ali “para o que der e vier”.  

                                                           
627ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 96-97. 
628ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 862. 
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Em determinado dia, “A”, assombrado pelo risco da ação milionária que contra ele 

já pesava, tem um infarto enquanto assistia televisão com “B”. Porém, “B” ao perceber que 

não era mais formalmente casada com “A” e que, por tal motivo, já não lhe incumbia o 

dever de mútua assistência imposto pelo artigo 1.566, inciso III, do Código Civil, decide 

nada fazer e assiste a morte de “A” passivamente.  

Pergunta-se: no primeiro caso, como “X” era casado com “XXX”, deverá ser 

imputada a morte a título de homicídio doloso (artigo 121, caput, do Código Penal), com 

base no artigo 13, §2º, alínea “a” do Código Penal? Já no segundo caso, como “A” e “B” já 

não eram mais legalmente casados, e não havia o dever de mútua assistência entre eles, 

deve ser imputada a morte a título de omissão de socorro qualificada pelo resultado (artigo 

135, parágrafo único, do Código Penal)? 

A partir de uma leitura meramente formal do artigo 13, §2º, alínea “a” do Código 

Penal, ambas as respostas devem ser, aparentemente, positivas. Mas, conforme visto, o que 

fundamenta a posição de garante não é a mera existência de um dever civil de assistência, 

originado nas regras do matrimônio, mas, sim, o domínio sobre o fundamento do resultado 

(proteção do bem jurídico) originado pela convivência efetiva e a relação de confiança 

recíproca629. 

Com base no critério material do domínio de proteção, as respostas penalmente 

adequadas serão exatamente o inverso. “X” não é garante de “XXX”. Mas “B” é garante de 

“A”. Assim, “X” responderá por omissão de socorro qualificada pelo resultado morte e 

“B” por homicídio doloso pela via omissiva imprópria. 

 

b) domínio de vigilância – sobre uma fonte de perigo – a partir do artigo 13, §2º, 

alínea “a”, do Código Penal 

O domínio de vigilância é o domínio sobre uma causa essencial do resultado, no 

caso, o domínio sobre uma fonte de perigo, que pode decorrer de coisas, atividades ou 

pessoas.  

Nestes casos, o sentido (direção) da função é diferente das hipóteses de domínio de 

proteção. Na vigilância sobre uma fonte de perigo, o sentido é de dentro para fora. Deve o 

garante agir para que a fonte de perigo sob seu domínio não produza danos a terceiros 

(neninem laedere). Trata-se de deveres de asseguramento.  
                                                           
629ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 862. 
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Assim como no caso do domínio de proteção, também podem existir posições de 

vigilância existencialmente dadas.  

É o caso clássico, mais uma vez, do domínio dos pais sobre seus filhos menores. 

Além dos deveres de proteção, que impõem aos pais proteger seus filhos menores frente a 

quaisquer perigos, também existem deveres de vigilância para que seus filhos não causem 

danos a outrem. Há, portanto, um acúmulo de posições de domínio (garante), ambas 

abrigadas pelo artigo 13, §2º, alínea “a” do Código Penal630. 

O mesmo que vale para as posições de garante decorrentes do domínio de proteção, 

vale para os casos de domínio de vigilância. Não é a mera previsão legal de deveres 

extrapenais previstos no Código Civil, de responsabilidade sobre atos de terceiros, ou de 

Direito de família, que fundamentam a posição de garante, mas, sim, o domínio efetivo 

resultado de uma relação de custódia. Nesse sentido, destaca Claus Roxin: 

Os pais não possuem apenas uma posição de garante derivada da 

assunção de uma função de proteção frente a seus filhos, mas também 

devem repelir os perigos provenientes deles e nessa medida vigiá-los. Os 

pais podem converterem-se em obrigados civilmente a indenizar por 

infração de seu dever de vigilância. O dever de garante penal se deriva 

necessariamente de que os filhos estão sob o domínio de controle dos 

pais. Uma vez que eles por si mesmos não são responsáveis, os pais 

devem assumir a responsabilidade por eles631. 

 

Em situações que o domínio de vigilância não é existencialmente dado, também 

não será a existência de deveres extrapenais que fundamentará a responsabilidade pela 

omissão imprópria.  

Conforme visto, tais deveres são originados a partir dos deveres de relação e 

asseguramento. É a relação juridicamente fundada entre uma pessoa e a fonte de perigo 

que fundamenta sua posição de garantidor e, por tal motivo, seus deveres de vigilância e 

intervenção para evitar a ocorrência de resultados típicos. Por ser “senhor da coisa”, possui 

e exerce domínio fático e efetivo sobre ela no sentido de ter que evitar que a fonte de 

perigo sob sua vigilância cause dano a outrem.  

Exemplo de posição de garante de vigilância sobre uma atividade perigosa (fonte de 

perigo), fundado no artigo 13, §2º, alínea “a” do Código Penal, é o do administrador de 

                                                           
630ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 101. 

ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 893. 
631ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 893 

(tradução nossa). 
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empresa que manufatura produtos químicos e tóxicos, que podem gerar danos a pessoas e 

ao meio ambiente.  

Não é a mera disposição na lei civil e societária sobre deveres inerentes à 

administração das empresas, ou mesmo normas administrativas sob o manuseio de 

produtos perigosos, que fundamentam o dever de impedir que uma atividade perigosa 

cause dano a outrem, mas sim o domínio fático e efetivo exercido pelo administrador sobre 

a fonte de perigo. Nesse contexto, destaca Heloísa Estellita: 

Há, assim, um dever legal de vigiar esses objetos e as pessoas 

encarregadas de manejá-los ou de prestar os serviços, cujo encargo 

originário pesa sobre os dirigentes que assumem de fato a vigilância 

dessas fontes de perigo ou o exercício das atividades perigosas (no art. 

13, §2.º, a, CPB)632. 

 

Trata-se de uma relação de poder fático e efetivo com vontade de domínio de 

vigilância – sobre uma causa essencial do resultado. 

 

1.3.2. Garante por assunção 

 

Já a alínea “b” do artigo 13, §2º, do Código Penal estabelece que o dever de agir 

incumbe a quem “assumiu a responsabilidade de evitar o resultado”. Trata-se, portanto, de 

posição de garante por assunção. 

Ainda que referido dispositivo tenha sido orientado pela teoria dos deveres 

jurídicos formais, a qual estabelecia essa posição de garante tendo em mente a ideia de 

contrato, a redação legal da norma em referência se limita a afirmar a posição de garante 

com base na assunção de responsabilidade633.  

Com isso, a norma encontra-se em plena harmonia com a diretriz material do 

domínio sobre o fundamento do resultado, pois, conforme visto na estruturação das 

posições de garante de Bernd Schünemann, tanto o domínio sobre o desamparo da vítima 

(posição de proteção), quanto o domínio sobre uma causa essencial do resultado (posição 

                                                           
632ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 130. 
633GRECO, Luís; ASSIS, Augusto. O que significa a teoria do domínio do fato para a criminalidade de 

empresa, cit., p. 109. 
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de vigilância sobre uma fonte de perigo), é faticamente assumido pelo garante de forma 

voluntária e efetiva.  

Por tais motivos, inclusive, é possível sustentar que tal dispositivo bastaria para 

solucionar todas as necessárias posições de garante que levariam à equiparação entre 

omissão e ação634. 

Mesmo nos casos de posições de garante com base na alínea “a” do artigo 13, §2º, 

do Código Penal, conforme visto no tópico anterior, pouco importa a existência de um 

dever extrapenal. O que fundamenta a posição de garante é o domínio efetivo de posições 

de proteção e vigilância, que, ao final do dia, foram todos assumidos voluntariamente pelos 

garantes.  

Evidentemente que nas posições de domínio existencialmente dadas, como a dos 

pais sobre seus filhos, não há como se afirmar que tais posições não foram assumidas 

faticamente. Elas decorrem da própria razão de ser da relação. Não pode o pai afirmar que 

nunca assumiu voluntariamente a proteção e vigilância sobre seu filho. O fato dele ser pai 

já faz com que ele tenha assumido faticamente tais posições. São consequências lógicas.  

Nos casos de posições de domínio que não são existencialmente dadas, a posição de 

garante decorrente da alínea “a” do artigo 13, §2º, do Código Penal, também pressupõe 

assunção fática. É o caso do marido que assume faticamente a proteção de determinados 

bens jurídicos de sua esposa em razão da efetiva convivência e da confiança recíproca. 

Assim como também o caso do dirigente, que apenas possui dever de impedir que as 

atividades perigosas de sua empresa causem dano a terceiros, por exercer ele o domínio 

fático e efetivo sobre a fonte de perigo. Logicamente, não há como exercer domínio fático 

e efetivo sem que tenha havido assunção fática decorrente de sua posição.  

Pelas mesmas razões, o que importa para a alínea “b” do artigo 13, §2º, do Código 

Penal não é a existência de um contrato, ou negócio jurídico, formal, mas sim seu aspecto 

material: a assunção fática da esfera de responsabilidade635.  

Registre-se, porém, que a existência de deveres jurídicos extrapenais, os quais 

poderiam, por exemplo, estar contidos em um instrumento com força normativa como um 

contrato, apesar de não fundamentarem materialmente a posição de garante, podem ser 

relevantes para a determinação e delimitação do objeto de vigilância ou proteção, e os 

                                                           
634Nesse sentido vide: BUSATO, Paulo César. Direito penal: parte geral, cit., p. 299. 
635ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 103-104. 
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deveres de agir para evitar o resultado. Trata-se da já analisada possibilidade jurídica de 

agir636. 

 

a) posição de garante por assunção do domínio sobre o desamparo da vítima 

(função de proteção) a partir do artigo 13, §2º, alínea “b” do Código Penal 

Nos casos de domínio sobre o desamparo conatural, a posição de garante pode 

surgir por assunção própria do responsável que, a partir de então, exercerá a proteção dos 

bens jurídicos da vítima frente a quaisquer perigos.  

É o caso, por exemplo, daquele que compadece de um menor de idade e assume sua 

guarda, situação na qual também há uma relação de domínio efetivo e dever de protegê-

lo637.  

A assunção de uma posição de garante de domínio sobre o desamparo conatural da 

vítima ainda pode ser decorrente de um ato de confiança alheio638. Trata-se de um especial 

modo de aquisição do domínio, gerado pelo ato de acordo ou integração que situa a vítima 

sob o poder de proteção de outra pessoa, confiando-a sua sorte. Essa forma de domínio se 

divide ainda em dois subtipos, em função de o ato de confiança prover do próprio titular do 

bem jurídico ou de um terceiro639.  

Observa-se que o ato de confiança alheio nada mais é do que uma forma de 

delegação da posição de garante.  

Mas o ato de confiança de um terceiro apenas pode chegar a ser relevante como 

modo de aquisição do domínio se esse mesmo terceiro possuía uma posição de domínio a 

ser cedida. Caso contrário, é irrelevante a relação entre aquele que “assume” e o terceiro640.  

É o caso, por exemplo, da babá que assume dos pais, de forma fática e real, a 

responsabilidade de proteger os filhos sob seu cuidado641.  

Neste caso, os pais, que possuem posição de garante de proteção, com base no 

artigo 13, §2º, alínea “a”, do Código Penal, delegam à babá os deveres de proteção a ela 

                                                           
636Capítulo 1, subcapítulo 1.3. 
637SCHÜNEMANN, Bernd. Fundamentos y límites de los delitos de omisión impropia: con una aportación a 

la metodología del Derecho Penal, cit., p. 392. 
638Id. Ibid., p. 395. 
639Id. loc. cit. 
640Id. loc. cit. 
641ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 103. 
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que, os assumindo voluntária e faticamente, torna-se garante de proteção, agora com base 

no artigo 13, §2º, alínea “b”, do Código Penal 

Mas, ainda que seja possível transferir em parte deveres de proteção à outras 

pessoas, como no caso de uma escola ou da babá, isso não libera absolutamente os pais dos 

deveres de controle sob seus filhos, ainda que os descarregue, momentaneamente, de 

alguns deveres642. 

Nas situações de domínio sobre o desamparo parcial da vítima (proteção frente a 

determinados perigos) também pode haver posição de garante, com base no artigo 13, §2º, 

alínea “b”, do Código Penal, por meio da assunção própria ou do ato de confiança alheio643. 

A posição de garante por assunção própria do domínio sobre o desamparo parcial 

da vítima é ilustrada pela situação dos agentes de segurança responsáveis pelo transporte 

de presos, e os deveres destes de preservar seus prisioneiros de perigos provenientes de 

terceiros644.  

Já o exemplo clássico de posição de garante sobre o desamparo parcial (frente a um 

perigo determinado) da vítima, por assunção decorrente de ato de confiança, é o caso da 

mãe que, exercendo o domínio de proteção sobre seu filho (em desamparo conatural), o 

entrega para aulas de natação ao professor. Ao assumir por ato de confiança, com 

disposição voluntária da criança de se submeter ao seu domínio, o professor de natação 

deve protegê-la do perigo determinado “afogamento”645. É o caso, também, do médico que 

assume o tratamento do paciente doente646.  

Observa-se que, no caso acima, é possível encontrar a circunstância que sempre 

deve ser buscada nas posições de garante por assunção sobre o desamparo parcial da 

vítima: a modificação da situação de desamparo a partir da assunção do domínio com 

disposição da vítima. A entrega do filho ao professor de natação origina uma nova situação 

de perigo que pode ser imputada a ele em razão do ato de confiança do titular do bem 

jurídico.  

                                                           
642ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 859. 
643SCHÜNEMANN, Bernd. Fundamentos y límites de los delitos de omisión impropia: con una aportación a 

la metodología del Derecho Penal, cit., p. 398. 
644Id. loc. cit. 
645Registre-se que, conforme visto em tópico específico, a disposição voluntária apenas é exigida quando a 

pessoa que se entrega ao domínio de outra possui capacidade de autodeterminação.  
646ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 870. 
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Inúmeros são os outros exemplos de assunção fática do domínio de proteção sobre 

determinado bem jurídico, os quais, inclusive, já foram vistos quando tratados, tanto sob a 

perspectiva da teoria das funções, quanto sob a perspectiva do domínio sobre o fundamento 

do resultado.  

É o caso da estreita comunidade de vida, no qual uma pessoa acolhe outra que 

necessita de cuidados, em sua casa, com ou sem contrato, parente ou não parente. Também 

é o caso das comunidades de perigo, como, por exemplo, o de uma expedição de alpinistas, 

na qual eles assumem, fática e reciprocamente, a função de proteção sobre todos os 

participantes da atividade perigosa647. 

 

b) posição de garante por assunção do domínio sobre uma causa essencial do 

resultado (função de vigilância de uma fonte de perigo) a partir do artigo 13, § 

2º, alínea “b”, do Código Penal 

Igualmente o artigo 13, §2º, alínea “b” do Código Penal permite a assunção de 

todas as hipóteses de domínio sobre uma causa essencial do resultado, situações em que 

deverá o garante vigiar uma determinada fonte de perigo (coisas, atividades ou pessoas), a 

fim de evitar que esta ocasione dano a outrem (nemien laedere). 

O sujeito da relação de domínio sobre uma causa essencial do resultado é o titular 

do âmbito de domínio. O “senhor da coisa”. Em se tratando de uma coisa perigosa, em 

geral, é aquele que tem a coisa em sua posse. Trata-se de uma relação de poder fático com 

vontade de domínio.  

Como o domínio sobre coisas e atividades surge de maneira diferente do domínio 

sobre o próprio corpo, é necessária sua assunção voluntária para a aquisição do domínio. 

Sem ato volitivo de aquisição do domínio, não surge domínio algum. O ato volitivo de 

aquisição do domínio não precisa ser expresso e individual, bastando que seja conclusivo e 

geral648.  

A aquisição do domínio sobre uma fonte de perigo ocorre, portanto, por meio da 

assunção voluntária e fática do domínio sobre uma fonte de perigo649.  

                                                           
647ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 866. 
648SCHÜNEMANN, Bernd. Fundamentos y límites de los delitos de omisión impropia: con una aportación a 

la metodología del Derecho Penal, cit., p. 341 e ss. 
649Id. Ibid., p. 344. 
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Da mesma forma, basta aqui que o garante tenha assumido de forma voluntária, real 

e fática, a responsabilidade de vigiar uma determinada fonte de perigo, sendo independente 

a existência de um negócio jurídico formal que o “invista” em tal posição650.  

Tais deveres podem também terem sido adquiridos por meio da delegação daquele 

que possui anteriormente o domínio sobre uma causa essencial do resultado, de forma que 

se originará uma nova posição de garante a partir de tal delegação, se houver a sua 

assunção fática e real651.  

São exemplos de assunção voluntária do domínio sobre uma causa essencial do 

resultado (vigilância de uma fonte de perigo): o passeador de cães que assume faticamente 

a tarefa de passear com os animas e deve agir para evitar que estes ataquem terceiros; o 

responsável por uma obra de escavação que deve realizar todas as ações possíveis para 

evitar que terceiros despenquem em seu interior; a professora que deve agir para evitar que 

a criança, sua aluna, ataque o colega.  

 

1.3.3. Ingerência 

 

A alínea “c” do artigo 13, §2º, do Código Penal estabelece expressamente a posição 

de garante do sujeito que, “com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do 

resultado”, ou seja, trata-se da posição de garante por ingerência.  

A posição de garante decorreria do dever de vigilância sobre uma fonte de perigo 

originada pelo próprio atuar prévio do sujeito652. Aquele que, em virtude de um ato 

precedente, gera um perigo que ameaça se realizar em um resultado típico, tem o dever de 

intervir para evitar sua ocorrência653. É o caso da criação de uma nova fonte de perigo e os 

deveres impostos sobre ela. 

O caso clássico tratado pela doutrina como exemplo de ingerência é a situação do 

condutor que atropela, com imprudência, um pedestre, colocando em perigo sua vida. De 

acordo com a teoria, o condutor adquire posição de garante que lhe obriga a evitar a morte 

da vítima do acidente. Assim, deve o garante levar a vítima ao hospital ou salvá-lo de 

alguma outra maneira. Caso se omita em fazê-lo e, como consequência de sua omissão, a 
                                                           
650ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 104. 
651Id. loc. cit. 
652ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 884-885. 
653ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 121. 
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vítima falece, poderá se pensar na imputação sobre ele do resultado previsto no artigo 121 

do Código Penal, em conjugação com o disposto no artigo 13, §2º, alínea “c”654.  

Ocorre que as posições de garante estabelecidas pelo nosso Código Penal devem ser 

interpretadas com base na diretriz material do domínio sobre o fundamento do resultado, 

uma vez que ela é a única capaz de fundamentar materialmente os deveres de evitar 

resultados típicos com base no artigo 13, §2º. 

Diante dessa necessidade dogmático-metodológica, encontramos diante de um 

óbice considerável. 

 

a) a antiingerência 

Isso porque, ao longo da análise do caminho metodológico lógico-objetivo 

desenvolvido por Bernd Schünemann, restou claramente demonstrado pelo autor que o 

critério da ingerência não encontraria adequação nos deveres de relação que formatam o 

domínio sobre a causa essencial de um resultado (vigilância de uma fonte de perigo)655. 

O fundamento dos deveres de relação não é a ingerência, mas a ideia de domínio 

como princípio jurídico geral para a imputação de resultados. 

Bernd Schünemann afirma que os perigos que ameaçam os pedestres devido à 

existência de telhas soltas em um telhado podem ser imputados sem dificuldade ao âmbito 

de domínio do dono da casa. Por outro lado, para imputar tais perigos com base no atuar 

precedente (ingerência), defensores desta fundamentação teriam que remontar à construção 

da casa, o que já seria, de pronto, afastado se, naquele momento, a evolução do perigo não 

era previsível656.  

A troca de proprietários da casa que possui telhas soltas, por exemplo, também 

aumentaria as dificuldades de se encontrar o fundamento dos deveres de relação com base 

na ingerência, ao invés do domínio sobre a causa de um resultado. Como o novo 

proprietário não fundamenta o perigo, mas apenas o encontrou assim, resta claro que sua 

posição de garante não pode ser fundamentada pela ingerência.  

                                                           
654ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 900. 
655Capítulo 1, subcapítulo 1.2.1. 
656SCHÜNEMANN, Bernd. Fundamentos y límites de los delitos de omisión impropia: con una aportación a 

la metodología del Derecho Penal, cit., p. 332. 
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 O autor ainda questiona a própria necessidade político-criminal da existência da 

responsabilidade por ingerência diante do reconhecimento dos deveres (de domínio) de 

relação.657 A necessidade político-criminal de responsabilidade por ingerência não pode ser 

alimentada pelo simples desejo de imputar o resultado. Ela apenas poderia haver se, nestes 

casos, fosse constatada a insuficiência do marco da imprudência658. 

O autor relembra a existência de omissões iguais à comissão, as quais se equiparam 

totalmente às ações em termos de injusto e merecimento de pena, chamadas omissões 

impróprias, e, ao lado destas omissões, haveriam omissões próprias qualificadas, as quais 

não se equiparam, de nenhuma forma, com o atuar positivo, mas que são mais merecedoras 

de pena do que as omissões simplesmente próprias, oponíveis a toda e qualquer pessoa. De 

acordo com Bernd Schünemann, a ingerência pertence a este grupo intermediário, o qual 

contem menor grau de injusto659. 

A omissão daquele que atropela (antijuridicamente) um pedestre e o abandona, 

sangrando, vindo ele a morrer, encontra-se, dessa forma, abaixo do injusto e merecimento 

de pena previsto artigo 121, caput, do Código Penal, e acima do injusto e merecimento de 

penal do artigo 135, caput, do Código Penal.  

Recorrer ao marco penal do tipo de homicídio doloso para imputar a situação aqui 

tratada seria axiologicamente inadequado, da mesma forma que trabalhar com qualquer 

outro critério que não a omissão de socorro qualificada pelo resultado morte660. 

O autor afirma que o domínio do omitente, nos casos de ingerência, reside 

completamente no passado, não apresentando, assim, a atualidade necessária, exigida pelo 

seu critério material, a qual deve estar dirigida ao futuro.  

No momento da omissão, o ingerente não se distingue, de maneira alguma, do 

quivis ex populo (pessoa qualquer), pois ambos têm apenas um domínio potencial sobre o 

acontecer, caracterizado pela possibilidade de impedir661.  

Por meio de sua ação prévia, o ingerente despede do âmbito de seu domínio o curso 

causal, “perdendo, portanto, seu domínio com infração de deveres de cuidado aí derivados; 

                                                           
657SCHÜNEMANN, Bernd. Fundamentos y límites de los delitos de omisión impropia: con una aportación a 

la metodología del Derecho Penal, cit., p. 361 e ss. 
658Id. Ibid., p. 363. 
659Id. loc. cit. 
660Id. loc. cit. 
661Id. Ibid., p. 364. 
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o que, conforme visto, fundamenta a imputação do resultado”, afirma Bernd 

Schünemann662. 

Justamente por tal motivo, ontologicamente, o acontecer ulterior deve ser tratado 

como qualquer outro. As fases subsequentes do curso causal apenas podem ser imputadas à 

sua esfera de domínio por meio do ato desencadeante. Se aquele que atua com ingerência 

de repente atua com dolo, se trata com dolo sem domínio e, portanto, uma mera má 

vontade sem fato. O domínio requer um substrato objetivo no qual deve operar. O mero 

curso causal não deve ser levado em consideração, a não ser que se incorra no erro de 

equiparar o domínio atual à possibilidade de evitar potencial663. 

O dever de evitar um resultado com base numa ação precedente perigosa não se 

sustenta sob um princípio pessoal de imputação, mas encontra sua base em um critério 

puramente causal. Trata-se de responsabilidade pela causação orientada ao mero nexo 

causal. 

Ainda que essa responsabilidade pode estar justificada pelo Direito Civil, em 

postulados que tratem de estados e riscos, ela está fora de um Direito Penal orientado à 

natureza pessoal do sujeito. Neste princípio da responsabilidade pessoal repousa o motivo 

último que dá origem a exigência de um âmbito de domínio constituído pela vontade de 

domínio. O domínio assumido voluntariamente é, portanto, uma parte da esfera pessoal do 

sujeito, baseado em sua vontade real e, assim, objeto direto das exigências do Direito 

Penal664. 

De outro lado, a responsabilidade pela ingerência seria somente a consequência 

causal, o qual não pode ser imputado diretamente à pessoa, mas, somente, por meio da 

ação desencadeante. Assim, ao se admitir a posição de garante por ingerência, estaria se 

admitindo um “curto-circuito” neste ciclo e, ao tomar a situação de ingerência como 

objetivo direto das exigências jurídicas, estaria se substituindo a esfera pessoal como 

fundamento da imputação do resultado, pela mera responsabilidade pelo que causado. Com 

isso, a diferença valorativa determinante que existe entre o domínio atual sobre o resultado 

e a causação do resultado se veria nivelada, e a imputação do resultado se resumiria a uma 

“situação primitiva, arcaica e singularmente mecanicista”, afirma Bernd Schünemann665. 

                                                           
662SCHÜNEMANN, Bernd. Fundamentos y límites de los delitos de omisión impropia: con una aportación a 

la metodología del Derecho Penal, cit., p. 364. 
663Id. loc. cit. 
664Id. Ibid., p. 365. 
665Id. loc. cit. 
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A partir de tais constatações, Bernd Schünemann torna-se o principal líder e porta-

voz de uma “teoria da antiingerência”666, o que, aparentemente, não permitiria possível a 

adequação do artigo 13, §2º, alínea “c”, do Código Penal sob a luz da diretriz material do 

domínio sobre o fundamento do resultado. 

 

b) compatibilização com o critério do domínio do controle sobre uma fonte de 

perigo 

Não obstante Claus Roxin acolher a teoria do domínio sobre o fundamento do 

resultado como critério de fundamentação material das posições de garante, o autor 

sustenta a possibilidade de compatibilização da ingerência com o critério supremo de 

equiparação formulado por Bernd Schünemann667. 

Sua compatibilidade com o critério do domínio poderia ser obtida por meio da 

descrição do âmbito do dever de supervisão e controle com base na afirmação de que a 

“prossecução dominável de um foco de perigo que se deve vigiar e controlar (já seja ele o 

próprio corpo, um automóvel, uma criança, um animal ou uma casa) pertence 

adicionalmente ao âmbito de domínio e deve ser assegurado antes de sua transformação em 

um resultado”, afirma Claus Roxin668. 

O autor alemão argumenta essa tese, pois, segundo ele, os limites do âmbito de 

controle, sem prejuízo de seu fundamento real, se determinam, assim como em quase todos 

limites jurídicos, normativamente.  

O motivo normativo determinante da ingerência é que, se se deve responder 

juridicamente por não se impedir um curso causal, isso tem que valer para cada fase do seu 

desenvolvimento. A isso ainda se acrescentaria que o ingerente, por meio de seu atuar 

precedente infringindo um dever, deixa desprotegida a vítima. Ainda que isso não baste 

para fundamentar uma posição de garante de custódia, fortalecem as razões que falam em 

favor de uma posição de garante de asseguramento669.  

Heloísa Estellita, apesar de acolher o critério do domínio sobre o fundamento do 

resultado como diretriz material fundamentadora das posições de garante, também 

                                                           
666ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 901. 
667Id. Ibid., p. 903. 
668Id. loc. cit. 
669Id. loc. cit. 
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reconhece a possibilidade de responsabilização pela via omissiva imprópria com base a 

partir da fórmula da ingerência prevista no artigo 13, §2º, alínea “a” do Código Penal670.  

Por tais motivos, analisaremos a posição de garante decorrente da ingerência com 

base nas principais formulações apresentadas por estes dois autores671. 

 

aa) ação prévia antijurídica objetivamente imputável ao causante 

Apesar de Claus Roxin admitir a compatibilização da ingerência com o critério do 

domínio sobre uma causa essencial do resultado (vigilância sobre uma fonte de perigo), o 

autor, assim como também Heloísa Estellita, interpretam essa possibilidade de forma 

restritiva, na tentativa de evitar um alargamento demasiado672, que levaria à perda 

referencial de princípios de Direito Penal673.  

A jurisprudência e doutrina consideravam suficiente a mera causalidade da ação 

prévia como fundamento da posição de garante por ingerência. Isso era resultado de suas 

raízes que remontam ao causalismo do século XIX674. 

Não obstante, modernamente, apenas pode se aceitar uma posição de garante 

derivada de um atuar precedente se a ação prévia for imputável ao causante. Assim, no 

caso do condutor que atropela imprudentemente o pedestre, a situação da vítima é 

resultado da ação do condutor e, por tal motivo, é adequado responsabilizá-lo por não 

impedir as consequências posteriores.  

De outro lado, se alguém convida à sua casa uma pessoa que, ao atravessar a rua na 

direção da residência do anfitrião, é atropelada, não há como se sustentar qualquer 

responsabilidade que vá mais além do que um dever jurídico-penal de socorro (artigo 135 

                                                           
670Apesar de não afirmar expressamente a adequação da ingerência ao critério do domínio sobre o 

fundamento do resultado, a autora afirma que o “fundamento material da equiparação quanto à intensidade 

da resposta penal reside, como visto, na conjugação entre liberdade de agir e responsabilidades por suas 

ações”. Importante registrar que tal afirmação poderia subsumir a ingerência tanto aos deves relação 

trabalhados por Bernd Schünemann para fundamentar o domínio sobre uma causa essencial do resultado, 

quanto os deveres negativos propostos por Günther Jakobs. in ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade 

penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 102. 
671Não obstante, em tópico específico a ser enfrentado no capítulo final, serão analisadas também as 

tentativas de fundamentar uma posição de garante do compliance officer com base na ingerência, as quais, 

evidentemente, deverão ser interpretadas com contraposição das premissas que aqui serão estabelecidas.  
672Sobre o tema vide PASCHOAL, Janaina Conceição. Ingerência indevida: os crimes comissivos por 

omissão e o controle pela punição do não fazer, cit. 
673ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 121 e ss.; 

ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 905 e ss. 
674ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 905. 
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do Código Penal). Isso porque a pessoa é apenas causal com relação ao acidente, que não 

se representa como consequência de um risco juridicamente relevante criado por ela675.  

As posições de garante que se baseiam no dever de supervisão e controle de uma 

fonte de perigo se vinculam não à mera causalidade, mas sim a uma imputável falta de 

diligência na supervisão e controle676. Nesse sentido, conclui Claus Roxin: 

A imputabilidade objetiva do atuar precedente causante do perigo é 

pressuposto decisivo para a fundamentação de uma posição de garante. 

Somente aquele a quem se pode imputar o perigo criado conforme 

critérios jurídicos tem responsabilidade por ele e possui o dever de evitar 

a transformação do perigo em uma lesão – dado o caso mais amplio ou 

mais grave. Nesta análise devem ser levadas em conta todas as 

circunstâncias que são decisivas normalmente para a imputação 

objetiva677. 

 

Heloísa Estellita ainda afirma a necessidade de que o atuar prévio na ingerência 

seja também antijurídico678. Claus Roxin também acolhe essa exigência, apenas com a 

ressalva de que situações de estado de necessidade, ou de desaparecimento de uma causa 

de justificação originalmente dada, apesar de se vincularem a uma ação prévia conforme o 

Direito, podem originar posições de garante por ingerência679.  

Com isso busca-se, sob o ponto de vista político-criminal, restringir a demasiada 

ampliação da responsabilidade por omissão imprópria. Do ponto de vista da necessidade, 

destaca Heloísa Estellita que, para o atuar prévio lícito, já existe o tipo penal de omissão de 

socorro, sendo desnecessária a responsabilidade por ingerência. Além disso, a criação de 

um risco permitido não pode originar uma posição de garante, pois, inexistindo 

responsabilidade por danos causados – expressão da responsabilidade por ingerência 

(neminem laedere) –, falta fundamento jurídico para o dever de garante680.  

Ainda do ponto de vista da equiparação entre ação e omissão, estariam sendo 

comparadas condutas diferentes, uma vez que não há identidade entre um atuar precedente 

lícito e ilícito. Também no que toca à posição da vítima, “no atuar precedente lícito não há 

uma relação de dependência entre vítima e autor, já que ela nunca deve partir do 

                                                           
675ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 905. 
676Id. Ibid., p. 905-906. 
677ROXIN, Claus. Injerencia y imputación objetiva. Revista Penal, n. 19, p. 155, 2007. Disponível em: 

<http://www.uhu.es/revistapenal/index.php/penal/article/view/311/302> (tradução nossa). 
678ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 124. 
679ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2,  p. 

917-918. 
680ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 102. 
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pressuposto de que o autor agiria contrariamente às normas e, assim, não se estabelece 

relação de dependência nesses casos”, afirma a autora681. 

Por fim, somar-se-ia a esses pressupostos que os deveres de agir devem ser 

fundamentados de uma perspectiva ex ante, sob pena de não poder se afirmar o desvalor da 

conduta, e, portanto, do resultado682. Não há o menor sentido que se espere o resultado 

ocorrer para declarar o comportamento anterior como ilícito. Sem desvalor do 

comportamento, inexistirá desvalor do resultado.  

Claus Roxin também acolhe a exigência de um atuar prévio antijurídico, apenas 

com a ressalva de que situações de estado de necessidade, ou de desaparecimento de uma 

causa de justificação originalmente dada, apesar de se vincularem a uma ação prévia 

conforme o Direito, podem originar posições de garante por ingerência683.  

A compreensão da posição de garante por ingerência tem como pressuposto, 

portanto, a prática de um comportamento anterior ilícito imputável ao causante, do qual 

decorra diretamente o aumento do perigo para a vítima684. 

 

bb) risco permitido 

Não há posição de garante derivada da ingerência se a ação prévia, ainda que causal 

para o perigo criado, não tenha criado para a vítima um risco incrementado. Ou seja, não 

há posição de garante se a ação prévia se mantém dentro do risco permitido685. 

Claus Roxin exemplifica essa restrição afirmando que, quem motiva alguém a 

desistir de ir ao teatro, contra o que havia planejado, para ir ao cinema, não é garante se 

aquele sofre um acidente de trânsito no caminho do cinema, uma vez que o risco 

circulatório do tráfego seria igual se aquele houvesse ido ao teatro. Da mesma forma, 

aquele que ajuda a uma pessoa na solicitação de subsídio assistencial familiar para seu 

filho, não está obrigado a informar, frente a administração pública, se o beneficiário dos 

subsídios não comunica posteriores mudanças que conduzem à perda do direito. Esse risco 

                                                           
681ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 102. 
682Id. Ibid., p. 121. 
683ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 917-

918. 
684ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 121. 
685ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 907. 
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escasso e penalmente irrelevante teria existido ainda que a solicitação de assistência 

familiar para filhos tenha sido realizada sem ajuda de terceiro686.  

Trata-se de riscos que geram possibilidades de dano remotas, desprezíveis para 

qualquer homem prudente, razão pela qual são considerados juridicamente irrelevantes e 

não permitem a imputação objetiva do resultado687.  

O mesmo ocorre se a ação prévia somente tenha criado e se limitado a um risco 

permitido, pois este também exclui a imputação objetiva688.  

Claus Roxin alerta para que não ocorram equívocos, o que pode acontecer a partir 

de casos concretos, os quais devem ser interpretados adequadamente à luz da dogmática da 

imputação objetiva.  

Imagine a seguinte situação apresentada pelo autor: Caio havia colocado à 

disposição de Tício uma navalha, com a qual Tício, imprevisivelmente, apunhalou Mévio e 

o feriu, colocando em perigo sua vida. Caio, ao invés de realizar esforços para salvar a vida 

de Mévio, fugiu do local.  

Trata-se de um caso de omissão de socorro. Porém, o Tribunal Federal da 

Alemanha decidiu em sentido contrário, afirmando que Caio está obrigado a evitar o 

resultado, independentemente se ele havia provocado o perigo surgido para Mévio de 

forma culpável ou sem culpa689.  

Independentemente da necessidade de se exigir culpabilidade na conduta anterior 

ou não – e no caso do exemplo ela nem sequer foi objetivamente imprudente–, o resultado 

não poderá ser imputado a título de omissão imprópria com base na ingerência.  

Isso porque a ação precedente foi totalmente legal, com base no princípio da 

confiança, pois, todo mundo pode licitamente confiar, salvo em caso de reconhecível 

predisposição ao fato criminoso, que as pessoas não cometerão delitos690. 

Com isso, no caso da navalha, como não era reconhecível a propensão ao ataque 

sobre Mévio, o acontecimento subsequente não podia de antemão ser imputado a Caio, de 

forma que não apenas lhe falta culpabilidade, mas lhe falta também a criação de um perigo 

                                                           
686ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 907. 
687Nesse sentido vide: GRECO, Luís. Um panorama da teoria da imputação objetiva, cit., p. 39-40. 
688ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 907. 
689Id. Ibid., p. 908. 
690Nesse sentido vide: GRECO, Luís. Um panorama da teoria da imputação objetiva, cit., p. 59 e ss. 
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não permitido. O empréstimo da navalha apenas fundamentou um risco permitido, 

descartando uma posição de garante para impedir as consequências do abuso da navalha691.  

Em todos os casos que uma ação precedente tenha evoluído ao resultado típico, sem 

que o autor tenha violado qualquer dever de cuidado, não haverá que se falar em 

responsabilidade penal por ingerência, isso pode ocorrer em quaisquer situações (condução 

de veículos, operação de máquinas, trabalhos de construção). Juridicamente, um resultado 

não imputável em um acidente não é uma lesão típica, mas uma desgraça devida ao autor 

por conta do azar692.  

De outro lado, caso se transforme um risco permitido em risco não permitido que 

desencadeia a produção de um resultado típico, seja por ação ou omissão, com violação de 

normas de cuidado, tona-se possível a imputação do resultado à omissão com fundamento 

na ingerência693.  

Claus Roxin ainda afirma que, mesmo existindo infração de dever de cuidado, a 

ação prévia que fundamenta o dever de garante por ingerência pressupõe “um nexo de 

risco no sentido de que a ação precedente deve ter criado precisamente o risco, cuja 

evitação era o fim da norma infringida”, de forma que a condição para imputação objetiva 

na imprudência deve ser idêntica para a ingerência694. 

A posição de garante por ingerência é admitida apenas quando existe infração do 

dever que reside precisamente na vulneração do mandato que está destinado à proteção do 

bem jurídico posto em perigo. Ou seja, o condutor que, infringindo as normas de trânsito, 

derruba um ciclista, que se prostra no solo inconsciente, não deve ter que impedir o furto 

da carteira do ciclista, pois não é a finalidade dos deveres de trânsito impedir furtos695.  

Para fundamentação da responsabilidade por ingerência, a criação do risco não 

permitido e sua evitação ainda devem referir-se ao mesmo sujeito. Trata-se do critério da 

proximidade do perigo. O risco criado deve provocar um perigo próximo da ocorrência 

daquele resultado específico, que será imputado ao garantidor.  

                                                           
691ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 908. 
692Id. loc. cit. 
693ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 112. 
694ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 908. 
695Id. Ibid., p. 912. 
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Quando existir um grande distanciamento temporal e pessoal entre a criação do 

perigo e a realização do resultado, não há como se falar em responsabilidade por 

ingerência696.  

É o exemplo das telhas soltas de uma casa que oferecem perigo aos pedestres que 

por ela passam, tratados por Bernd Schünemann ao refutar a ingerência como critério 

material fundamentador de uma posição de garante.  

Para imputar tais perigos com base no atuar precedente, desprezando-se o critério 

da proximidade, defensores da ingerência remontariam à construção da casa, o que já seria, 

de pronto, afastado se, naquele momento, a evolução do perigo não era previsível697.  

Além disso, a troca de proprietários da casa que possui telhas soltas, por exemplo, 

também impede fundamentar responsabilidade penal com base na ingerência. Como o 

novo proprietário não (causa) fundamenta o perigo, mas apenas o encontra assim, resta 

claro que sua posição de garante não pode ser fundamentada pela ingerência.  

Modernamente isso pode ser observado no âmbito de contextos empresariais. Para 

aqueles que consideram a constituição de uma empresa como fonte de perigo e uma 

posição de garante dos dirigentes em razão da necessária vigilância sobre tal fonte698, a 

troca de dirigentes impediria uma responsabilização com base na ingerência, pois os 

dirigentes atuais podem não ter praticado conduta precedente antijurídica, pois apenas 

ocupam as posições daqueles que podem ter, um dia, atuado antijuridicamente699.  

Caso paradigmático da necessidade de nexo temporal entre a conduta prévia e o 

resultado típico é o da inundação causada pelo rompimento de uma barragem somente dez 

anos depois da data na qual ela deveria ser desativada, conforme aponta Heloísa Estellita700.  

Ainda no contexto empresarial, discute-se a posição de garante por ingerência sobre 

produtos perigosos, os quais englobariam alimentos ou medicamentos perigosos para a 

saúde, e também outros objetos de uso qualquer (máquinas, automóveis, sprays para couro 

ou conservantes que produzem enfermidades)701. 

                                                           
696ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 124. 
697SCHÜNEMANN, Bernd. Fundamentos y límites de los delitos de omisión impropia: con una aportación a 

la metodología del Derecho Penal, cit., p. 332. 
698Essa questão será mais adiante trabalhada, especificamente no capítulo final do presente estudo.  
699ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 124, 

ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 921-922. 
700ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 124, nota 195. 
701ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 913. 
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Claus Roxin rechaça a tentativa de fundamentar a responsabilidade penal 

decorrente de danos causados por produtos perigosos com base na ingerência, e isso 

decorre justamente de tudo que até aqui analisado702.  

A posição de garante por ingerência não pode ser derivada da mera causalidade, 

mas apenas a partir da imputação objetiva do atuar precedente. Assim, não há como se 

afirmar a responsabilidade de evitar resultados causados por produtos perigosos com base 

nesse critério703. 

O ingerente tem que ter criado um risco não permitido, e isso não ocorre quando a 

fabricação e distribuição do produto ocorreu sem violação de qualquer norma de cuidado.  

A infração do dever por parte de uma conduta é algo que somente pode ser 

determinada ex ante e não ex post (sob a perspectiva já da constatação do resultado de 

perigo).  

Afirma Claus Roxin que “não é possível admitir uma ‘infração objetiva do dever’ 

sem ‘vulneração do dever de cuidado ou diligência’, pois ambas são idênticas”704. Não se 

pode confundir antijuridicidade com culpabilidade, equiparando-se infração de dever de 

cuidado com culpabilidade. 

 

cc) âmbito de responsabilidade do sujeito em perigo 

A imputação de uma ação precedente também será excluída quando o perigo dela 

decorrente resida exclusivamente no âmbito de responsabilidade do sujeito colocado em 

perigo705.  

É o caso da cooperação na autocolocação em perigo dolosa, como, por exemplo, 

nas situações em que uma pessoa fornece droga a outra, cujo consumo leva aquele que 

recebe a droga à situação de perigo para sua vida. A conduta do fornecedor não é punível 

se aquele que recebe a droga tinha conhecimento do perigo na mesma medida que ele.  

                                                           
702Para o autor, a posição de garante de evitar resultados típicos que possam ser produzidos por produtos 

perigos decorre da assunção da posição de domínio sobre o fundamento do resultado. Porém, caso o 

produto tenha sido introduzido imprudentemente no mercado, poderá se falar em ingerência, e na existência 

de justaposição de deveres de garante in ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de 

aparición del delito, cit., t. 2, p. 925-926. No sentido de também afirmar uma posição de domínio sobre o 

fundamento do resultado (mas não ingerência), em razão de produtos perigosos, vide também in 

SCHÜNEMANN, Bernd. Sobre a posição de garantidor nos delitos de omissão imprópria – possibilidades 

histórico-dogmáticas, materiais e de direito comparado para escapar de um caso, cit., p. 168 e ss. 
703ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 921-922. 
704Id. Ibid., p. 912. 
705Id. Ibid., p. 913. 
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Para a dogmática da omissão imprópria isso tem por consequência que o fornecedor 

não terá nenhuma posição de garante se, aquele que utiliza a droga, vier a se encontrar em 

situação de perigo decorrente de seu uso, pois o perigo não pode ser imputado ao 

fornecedor, mas apenas ao próprio cliente706.  

Isso não significa que inexiste resposta penal para situações como estas. Nestes 

casos, presentes todos os requisitos da imputação penal, sempre será possível a punição do 

fornecedor por omissão de socorro (artigo 135 do Código Penal)707. 

 

1.3.4. Artigo 2º da Lei nº 9.605/1998 

 

Excepcionalmente, a Lei nº 9.605/1998 (Lei dos Crimes Ambientais) traria em seu 

artigo 2º, de forma curiosa e esparsa, regulamentação legal sobre “possíveis” posições de 

garante fora daquelas estabelecidas no artigo 13, § 2º, do Código Penal. Dispõe o referido 

dispositivo legal: 

Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos 

nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua 

culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de 

conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou 

mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de 

outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la. 

 

Heloísa Estellita afirma que, aparentemente, o objetivo do legislador tenha sido o 

de punir os sujeitos referenciados no dispositivo em questão por omissão própria. Mas, 

como não há previsão típica expressa e individual ao longo do texto da Lei nº 9.605/1998, 

perder-se ia o sentido e validade dessa tentativa (legalidade)708. 

Helena Regina Lobo da Costa, por sua vez, afirma que, talvez, a intenção do 

legislador brasileiro tenha sido a de ir mais além. Afirma a autora que, prevendo as 

dificuldades de determinação dogmática e processual da autoria no âmbito das empresas, a 

fim de tutelar o meio ambiente, o legislador tentou “solucionar” tais dificuldades por meio 

                                                           
706ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 913. 
707Id. loc. cit. 
708ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 145. 
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da extensão da posição de garante às pessoas ali elencadas, e com base nos pressupostos 

contidos na norma (conhecimento e capacidade físico-real de agir)709. 

Ainda que tenha sido esse o objetivo, tampouco se resolveria qualquer problema em 

sede de autoria penal no âmbito de empresas, pois a posição de garante dependeria, 

inexoravelmente, da constatação da conduta criminosa de outrem sob a qual se tinha 

conhecimento e não se agiu para evitar o resultado. Ou seja, o problema continuaria 

desembocando na dificuldade de se encontrar o “alguém” “responsável” por uma conduta 

comissiva710.  

Do ponto de vista da omissão imprópria e das posições de garante, referido 

dispositivo não aporta qualquer utilidade (dogmática e/ou legal), independentemente de se 

tratar – ou não – do não impedimento de resultados típicos previstos na legislação em 

questão (afetação do bem jurídico meio ambiente). 

As posições de garante apenas podem ser materialmente fundamentadas com base 

no critério do domínio sobre o fundamento do resultado, por meio da posição de proteção 

sobre o desamparo da vítima ou da posição de vigilância e controle sobre determinada 

fonte de perigo. Assim afirmam Érika Mendes de Carvalho e Daiane Aymi Kassada, ao 

analisarem a norma prevista no artigo 2º da Lei nº 9.605/1998: 

Nesse contexto, é preciso advertir que o agasalho de uma perspectiva 

exclusivamente formal da posição de garante pode comprometer uma 

delimitação adequada da responsabilidade penal do sujeito, de outro, 

contudo, tomar por base somente uma diretriz material pode conduzir a 

um menoscabo da legalidade necessária para assegurar a liberdade do 

sujeito ante a incidência da intervenção criminalizadora. Diante da 

possibilidade de atribuição da responsabilidade penal com a mera 

incidência da condição formal de garante, seria preferível a análise do 

domínio nos termos propostos por Schünemann,(2) porém, a saber: não 

como fundamento único para atribuir um resultado a alguém, mas para 

reforçar ou elidir a responsabilidade penal quando, embora formalmente 

ocupe a posição de garante, não tenha o sujeito o domínio atual sobre a 

causa essencial ou sobre o fundamento do resultado. Assim, apenas 

quando figurar formalmente como garante e tiver o referido domínio será 

possível promover uma equiparação lógico-objetiva entre ação e 

omissão711. 

 

                                                           
709COSTA, Helena Regina Lobo da. Proteção penal ambiental: viabilidade – efetividade – tutela por outros 

ramos do direito. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 103. 
710Id. loc. cit. 
711CARVALHO, Érika Mendes de; KASSADA, Daiane Ayumi. O compliance officer é autêntico garante no 

âmbito dos crimes omissivos impróprios ambientais?, cit. 
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Não basta aqui como pretende a norma, simplesmente buscar fundamentar posição 

de garante com base em deveres extrapenais, sem qualquer critério material. Veja que o 

dispositivo em questão afirma, inclusive, a responsabilidade penal do simples preposto, 

bastando seu conhecimento sobre a suposta conduta criminosa e a capacidade físico-real de 

agir para impedir o resultado.  

Assim, o motorista de caminhões que transporta combustíveis para uma empresa 

petroquímica poderia ser responsabilizado, pela via omissiva imprópria, caso tivesse 

conhecimento de que outros prepostos da empresa, responsáveis por setor diverso do seu, 

estão despejando dejetos oriundos de um terminal petroquímico em um rio próximo de sua 

rota de trabalho? 

Evidentemente que isso não pode ser possível. Nesse sentido critica Miguel Reale 

Jr.:  

Acaba-se por identificar, dessa maneira, o dever de agir com o poder de 

agir, pois se cria um dever genérico de impedir o fato, dever atribuível 

aos membros do primeiro e segundo escalão de uma pessoa jurídica, que 

saibam da prática do delito. E se este membro do primeiro ou segundo 

escalão da empresa não agir, torna-se coator da prática delituosa, na 

forma comissiva por omissão. Verifica-se, destarte, um dos mais gritantes 

exemplos do neototalitarismo penal712. 

 

Conforme exaustivamente analisado até aqui, o que fundamenta materialmente a 

posição de garante sobre a vigilância de um foco de perigo (atividades perigosas) é o 

efetivo domínio sobre ela. 

Um motorista, preposto de uma empresa, jamais terá o domínio sobre o perigo 

decorrente de um terminal petroquímico sobre o qual ele não tem qualquer 

responsabilidade e, muito menos, assunção fática do controle sobre ele. Não é o mero 

conhecimento e capacidade físico-real que farão com que ele tenha essa função, mas 

apenas o real e efetivo domínio, adquirido por meio da assunção fática. Este é sempre 

baseado no controle efetivo sobre a fonte de perigo, nos limites da possibilidade jurídica de 

agir do agente713. Nesse sentido, complementa Heloísa Estellita: 

Como aqui se trata se outputs lesivos ao meio ambiente oriundos da 

empresa, decorrentes de objetos ou pessoas, é imprescindível que se 

possa afirmar, quando às pessoas indicadas no dispositivo, que ocupavam 

                                                           
712REALE JR. Miguel. A lei dos crimes ambientais. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 95, n. 345, p. 122, 

jan./mar. 1999. 
713ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 144. 
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uma posição de garantidor de vigilância, o que, como vimos, tem como 

pressuposto o poder de dispor sobre a coisa ou de dirigir a atividade das 

pessoas, ainda que por delegação. Na ausência de posição de garantidor, a 

omissão é irrelevante penalmente714.  

 

Por fim, registre-se, ainda, que o sistema da teoria do delito estabelecido na parte 

geral de nosso Código Penal determina o esquema geral em relação ao qual se analisam as 

normas penais descritas na legislação especial715. O conteúdo típico do artigo 2º da Lei nº 

9.605/1998 deve, portanto, ser interpretado dentro dos limites jurídico-penais fixados pelo 

artigo 13, § 2º, do Código Penal, o qual estabelece as linhas fundamentais que orientam as 

molduras punitivas da omissão imprópria.  

O artigo 2º da Lei nº 9.605/1998 deve, assim, necessariamente ser limitado pelo 

filtro normativo-sistemático do artigo 13, § 2º, do Código Penal, pois, caso contrário, se 

estará admitindo a ampliação da responsabilidade penal para além dos limites 

estabelecidos pelo Código Penal. 

Portanto, a norma em questão é irrelevante e redundante, já que, para os casos que 

ela busca tutelar, deve-se recorrer ao disposto no artigo 13, § 2º, do Código Penal, 

preenchido pela diretriz material do domínio sobre o fundamento do resultado. Tampouco 

ela serve para solucionar qualquer dificuldade de imputação penal em sede de autoria (o 

que, por si só, já seria legal e dogmaticamente questionável). 

 

                                                           
714ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 144. 
715GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. Teoria geral da parte especial do direito penal. São Paulo: 

Atlas, 2013. p. 231. 
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2. COMPLIANCE E COMPLIANCE OFFICER 

 

O termo compliance origina-se do verbo, em inglês, “to comply”, o qual significa 

cumprir, executar, obedecer, observar, satisfazer, o que lhe foi imposto716. A partir dessa 

interpretação vocabular, Vanessa Alessi Manzi delimita compliance como o “dever de 

cumprir, de estar em conformidade e fazer cumprir leis, diretrizes, regulamentos internos e 

externos, buscando mitigar o risco atrelado à reputação e ao regulatório/legal” no âmbito 

das empresas717. 

Mas, conforme aponta Adán Nieto Martín, justamente por tal motivo, o termo 

compliance seria um dos mais vagos e inexpressivos já cunhados até hoje. De acordo com 

o autor espanhol, o termo, por si só, não diz nada, mas apenas o evidente: atuar conforme a 

legalidade 718.  

Essa legalidade deve ainda ser entendida em sentido amplo, abarcando não apenas 

obrigações procedentes da lei civil, penal, administrativa, trabalhista, societária, do mercado de 

valores, etc., mas também as diretrizes internas e os códigos de éticas das empresas.  

Portanto, ao se tratar de compliance no âmbito de empresas, há que se ter em mente sua 

abrangência e funcionalidade global. Compliance é conformidade, fidelidade ao Direito719.  

Mas tais conceitos ainda seriam formas amplas de compreensão do termo 

compliance. Jamais se negaria que o Direito, desde sempre, possuiu, possui e possuirá a 

pretensão de que os destinatários de suas normas as cumpram. Portanto, compliance não 

trataria de significar simplesmente conformidade ao Direito.  

Em uma visão restritiva, de acordo com Dennis Bock, deve-se tomar o conceito de 

compliance em referência ao “dever de lograr uma estrutura de implementação – como o 

conjunto de todas as medidas – com o objetivo de garantir essa fidelidade ao Direito”720.  

                                                           
716SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Criminal compliance: os limites da 

cooperação normativa quanto à lavagem de dinheiro. Revista Peruana de Ciencias Penales, Lima, n. 25, p. 

65, 2013. 
717MANZI, Vanessa Alessi. Compliance no Brasil: consolidação e perspectivas. São Paulo: Saint Paul, 2008. 

p. 15. 
718NIETO MARTÍN, Adán. Problemas fundamentales del cumplimiento normativo en el derecho penal. In: 

KUHLEN, Lothar; MONTIEL, Juan Pablo; ORTINZ DE URBINA GIMENO, Iñigo (Eds.). Compliance y 

teoría del derecho penal. Madrid: Marcial Pons, 2013. p. 22-23. 
719ROTSCH, Thomas. Criminal compliance. InDret: revista para el análisis del derecho, Barcelona, n. 1, p. 2, 

2012. 
720BOCK, Denis. Compliance y deberes de vigilancia en la empresa. In: KUHLEN, Lothar; MONTIEL, Juan 

Pablo; ORTINZ DE URBINA GIMENO, Iñigo (Eds.). Compliance y teoría del derecho penal, cit., p. 107. 
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Assim, de acordo com Ivó Coca Vila, o que se esconde por de trás do compliance é 

a pretensão sistemática de adotar regras e processos intraempresariais que façam com que 

o cumprimento do Direito vigente não se limite à mera casualidade, ao compromisso 

individual ou aos interesses parciais de um determinado departamento da empresa, mas, 

sim, que se crie uma arquitetura (um ambiente) de compliance vinculada de forma global 

às atividades empresariais, tanto internas, quanto externas. Trata-se da evitação de riscos 

por meio da melhor organização empresarial possível721.  

A outra face da moeda, a não adoção de um ambiente de cumprimento normativo, o 

não “organizar-se em compliance”, seria claramente uma forma de irresponsabilidade 

empresarial, a qual atrairia riscos de diversas naturezas. Tanto os membros diretivos, 

quanto os empregados, estariam expostos de forma constante a todo tipo de 

responsabilidade, “fruto das inevitáveis e persistentes infrações do ordenamento jurídico, 

além de ao não menos insignificante efeito negativo reputacional que toda infração 

publicamente conhecida acarreta”, complementa o autor722.  

Portanto, por meio do compliance, busca-se desenvolver, implementar e manter um 

ambiente empresarial de prevenção de prejuízos (riscos) materiais e imateriais 

(reputacionais) por meio da conformidade. Essa conformidade deve relacionar-se a todos 

os riscos que podem advir da atividade empresarial própria como, por exemplo, aqueles 

originados do descumprimento da legislação tributária, previdenciária, trabalhista, 

concorrencial, etc.723. 

Mas não apenas conformidade sobre normas no sentido legal estrito, como também 

aquelas originadas no âmbito interno das empresas (autorregulação). Assim, 

independentemente de haver previsão expressa na legislação trabalhista ou não, nada 

impede, por exemplo, que a empresa se autorregule a fim de estabelecer standards ou 

imperativos que tenham por objetivo evitar condutas de seus funcionários que causem 

prejuízo à imagem da empresa, ou então que busquem ampliar a própria segurança de seus 

trabalhadores.  

A partir de tais pressupostos, o termo compliance poderia ser traduzido em nossa 

língua como “cumprimento normativo”, adotando-se a mesma terminologia utilizada por 

                                                           
721COCA VILA, Ivó. Programas de cumplimiento como forma de autorregulación regulada? In: SILVA 

SÁNCHEZ, Jesús-María (Dir.); MONTANER FERNÁNDEZ, Raquel (Coord.). Criminalidad de empresa 

y compliance: prevención y reacciones corporativas. Barcelona: Atelier, 2013. p. 55. 
722Id. loc. cit. (tradução nossa). 
723SARCEDO, Leandro. Compliance e responsabilidade penal da pessoa jurídica: construção de um novo 

modelo de imputação baseado na culpabilidade corporativa. São Paulo: LiberArs, 2016. p. 45. 
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autores espanhóis, ao traduzir o termo724. Mas, em que pese tal possibilidade, diante da 

universalidade adquirida no emprego do termo compliance, e já tendo sido delimitado seu 

conteúdo, será mantida sua utilização para prosseguimento deste estudo725.  

Para melhor compreender as questões referentes ao tema compliance e suas 

consequências em nosso ordenamento jurídico, não se pode analisar o tema simplesmente 

como uma realidade dada, sob o olhar de um verdadeiro “engenheiro de obra pronta”. É 

necessário dar um passo para trás.  

Para analisar as particularidades trazidas por esse novo paradigma teórico e 

ideológico, é necessário compreender alguns aspectos mínimos sobre sua origem, bem 

como os fundamentos que o norteiam e o viabilizam no plano concreto.  

Uma vez estabelecidos os pressupostos dogmáticos que nortearão o enfrentamento 

da problemática proposta neste estudo, qual seja, a possibilidade – ou não – de imputação 

de resultados típicos ao compliance officer, em razão da infração de seus deveres 

(omissão), torna-se necessário justamente compreender a formatação dessa figura, o 

contexto no qual ela se insere, bem como suas funções e deveres propriamente ditos. 

Apenas assim será possível, no capítulo final, conjugar os critérios de teoria geral do delito 

até aqui obtidos com as características concretas dessa “nova” espécie de sujeito, sob o 

marco legal do artigo 13, § 2º, do Código Penal.  

 

2.1. Compliance como movimento internacional 

 

Para melhor compreensão do ponto de estacionamento atual do tema compliance, 

não é possível simplesmente fazer um corte seco sobre sua posição. É necessário breve 

grau de contextualização que permitirá, mais adiante, auxiliar não apenas em sua 

localização no plano da realidade brasileira, mas, também, melhor compreender alguns de 

seus fundamentos e características. Assim, faz-se aqui um breve aporte necessário sobre o 

compliance como resultado de um movimento internacional harmonizador do Direito. 

                                                           
724NIETO MÁRTIN, Adán. El cumplimiento normativo. In: NIETO MÁRTIN, Adán; LASCURAÍN 

SÁNCHEZ, Juan Antonio; BLANCO CORDERO, Isidoro; GÁRCIA MORENO, Beatriz (Dirs.). Manual 

de cumplimiento penal en la empresa. Valência: Tirant lo Blanch, 2015. p. 25 e ss. 
725Registre-se que, inclusive, a Lei nº 13.303/2016 adotou expressamente o termo compliance em seu artigo 

9º, § 4º, ao estabelecer a possibilidade, no âmbito de empresas públicas e sociedades de economias mistas, 

“de que a área de compliance se reporte diretamente ao Conselho de Administração em situações em que se 

suspeite do envolvimento do diretor-presidente em irregularidades ou quando este se furtar à obrigação de 

adotar medidas necessárias em relação à situação a ele relatada”. 
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a) globalização, internacionalização e harmonização do Direito (Penal)? 

As consequências das relações em nível global para o Direito são perceptíveis. A 

internacionalização, por suas múltiplas exteriorizações e consequências, é um dos grandes 

traços da sociedade atual. Essa característica global se projetaria em todas as dimensões 

das relações sociais, individuais ou coletivas, e apresenta consequências para os diversos 

ramos do ordenamento jurídico726.  

Mas, ao se falar em globalização, e para tratar dos efeitos dela decorrentes para o 

Direito (internacionalização, harmonização, etc.), não é possível trabalhar com um 

conceito jurídico. Joachim Vogel, que tratou da influência desse fenômeno para o Direito 

Penal, afirma que, para o conceito de globalização, deve advir tudo que a política, a 

economia, a sociedade e suas respectivas ciências, aportam a ele. Com base nisso, o autor 

alemão afirma que o fenômeno da globalização reuniria especialmente os seguintes 

aspectos: 

- (economicamente) a gênesis de mercados globais nos quais os agentes 

econômicos – em particular, as empresas transnacionais enquanto global 

players – em princípio se movem com liberdade em escala mundial, e nos 

quais, em princípio, capital, trabalho, bens e serviços podem mover-se 

livremente, o que é possível graças ao avanço técnico (tecnologia de 

transportes, de informação e comunicações);  

- (no plano político descritivo) a perda de relevância política (mundial) 

que sofrem os Estados nacionais (the breaking of nations), e a gênesis de 

mecanismos de governo global (global governance); 

- (no plano político normativo) a orientação política com base nos 

interesses do mundo em seu conjunto, a humanidade, e não em interesses 

nacionais; 

- (desde o ponto de vista geral objetivo) a “aproximação do mundo”, a 

gênesis de uma comunidade de destino global com os três sub-aspectos 

de uma comunidade da violência (desde a perspectiva do autor), uma 

comunidade de necessidade e sofrimento (desde a perspectiva da vítima) 

e uma comunidade de cooperação; 

- (desde o ponto de vista geral subjetivo) a crescente coincidência do 

mundo como um todo, a gênesis de uma ética mundial727. 

 

Dessa forma, em um mundo globalizado, não apenas empresas, pessoas e 

mercadorias viajam, e se relacionam, mas também as instituições, regras e normas que 

regem tais relações transplantam-se de um país a outro. Muitos atores de diferentes 

                                                           
726BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio. Viejo y nuevo derecho penal: principios y desafíos del 

derecho penal de hoy. Madrid: Iustel, 2012. p. 125. 
727VOGEL, Joachim. Derecho penal y globalización. Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Autónoma de Madrid, n. 9, p. 114-115, 2005. (tradução nossa). 
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naturezas entram em jogo neste processo. Todos esses processos e atores vêm a atuar na 

busca de soluções de regulação que permitam uma harmonização normativa e soluções 

integradores entre culturas e ordenamentos jurídicos distintos728.  

Essa característica de harmonização internacional é mais perceptível, e por vezes 

mais facilmente aceitável, em âmbitos como os de Direito Internacional público, no qual se 

regular a vida da relação dos países entre si. Trata-se da harmonização global dos direitos 

humanos, responsabilidade dos Estados, Direito da guerra, intervenções militares 

humanitárias, etc. 

Mas a ela não escapa também o Direito Penal. Paradoxalmente, apesar de ele ser 

tradicionalmente considerado símbolo da soberania nacional de cada Estado, ao mesmo 

tempo, é o Direito Penal que está na linha de frente da harmonização do Direito em nível 

global729. 

Para tratar estes fenômenos, que se unem sob o signo da globalização, Joachim 

Vogel sugere que o tema “Direito Penal e globalização” seja subdivido em quatro 

subtemas: a) globalização e criminalidade (no sentido da realidade empírica de 

comportamentos puníveis); b) globalização e legislação penal e/ou política criminal; c) 

globalização e aplicação e/ou imposição do Direito Penal; e d) globalização e ciência do 

Direito Penal (no sentido da ciência global do Direito Penal, incluindo a criminologia)730. 

Em que pese a relevância de cada uma destas abordagens para a ciência do Direito 

Penal como um todo, para o presente estudo apresenta maior relevância a relação entre 

globalização e legislação penal e/ou política criminal.  

Com isso analisa-se a influência de movimentos globais sobre as legislações penais 

soberanas de Estados nacionais. A legislação penal e a política criminal nacional cederiam, 

e perderiam sua importância (individual), frente a interesses e movimentos mundiais.  

São variados os posicionamentos doutrinários que surgem diante do tema731, e 

diversos os fatores que atuariam nesse fenômeno.  

                                                           
728ARROYO ZAPATERO, Luis. Armonización internacional del derecho penal. Hechos, actores y procesos 

en los caminos de la armonización. In: DE LA CUESTA ARZAMENDI; José Luis; PÉREZ MACHÍO, 

Ana; UGARTEMENDIA ECEIZABARRENA, Juan Ignacio (Eds.). Armonización penal en Europa. 

European Inklings, 2013. p. 16. 
729DELMAS-MARTY, Mireille; PIETH, Mark; SIEBER, Ulrich (Dirs.). Los caminos de la armonización 

penal. Valência: Tirant lo Blanch, 2009. p. 27. 
730VOGEL, Joachim. Derecho penal y globalización, cit., p. 114. 
731Nesse sentido vide: DE LA CUESTA ARZAMENDI; José Luis; PÉREZ MACHÍO, Ana; 

UGARTEMENDIA ECEIZABARRENA, Juan Ignacio (Eds.). Armonización penal en Europa. European 
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Se, no passado, as grandes guerras mundiais foram fatores desencadeadores 

determinantes para esse fenômeno, ao lado da existência de posições jurídicas comuns aos 

Estados nacionais (notadamente no campo dos Direitos Humanos), na atualidade, outros 

fatores decorrentes das relações em nível global somam-se na conformação dessa 

internacionalização do Direito Penal. É o caso, por exemplo, das chamadas crises mundiais 

de criminalidade, e mesmo das crises econômicas732 

Diversos são os exemplos de crises de criminalidade em nível global, e suas 

influências para a internacionalização e harmonização do Direito Penal: a guerra às drogas 

surgida nos anos oitenta, impulsionada pelos Estados Unidos, sob o regime do presidente 

Ronald Reagan; os fenômenos gerados a partir dos ataques terroristas de 11 de setembro de 

2001; o desenvolvimento de organizações criminosas com atuação em nível global; a 

proliferação da corrupção internacional733.  

Trata-se de um incremento da criminalidade como consequência de fenômenos 

modernos gerados pela globalização. A evolução de meios de transporte, comunicação, 

tecnologias, dão espaço para uma criminalidade transnacional734. Uma vez que a 

globalização também acarreta incremento na atividade econômica, a internacionalização e 

harmonização normativa produz efeitos, ainda, especialmente sobre o chamado Direito 

Penal Econômico. Sobre tudo isso, ao tratar dos efeitos da criminalidade e globalização, 

Joachim Vogel sintetiza da seguinte forma: 

Na medida em que a globalização vai acompanhada de liberdade de 

movimentos globais de pessoas e coisas, é provável que os fatos com 

conexão no estrangeiro sejam mais frequentes agora. De modo especial 

cabe afirmar que os fatos à distância, nos quais o lugar de ação e de 

resultado (da mesma forma que os respectivos momentos temporais) se 

encontram muito distantes entre si, serão mais frequentes que antes. Na 

medida em que a globalização se encontra vinculada ao incremento da 

atividade econômica, a criminalidade econômica necessariamente 

crescerá735. 

 

                                                                                                                                                                                

Inklings, 2013; DELMAS-MARTY, Mireille; PIETH, Mark; SIEBER, Ulrich. Los caminos de la 

armonización penal, cit.; SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Criminal 

compliance: os limites da cooperação normativa quanto à lavagem de dinheiro, cit., p. 31 e ss. 
732ARROYO ZAPATERO, Luis. Armonización internacional del derecho penal. Hechos, actores y procesos 

en los caminos de la armonización, cit., p. 17-18; SIEBER, Ulrich. Los factores que guían la armonización 

del derecho penal. In: DELMAS-MARTY, Mireille; PIETH, Mark; SIEBER, Ulrich (Dirs.). Los caminos 

de la armonización penal, cit., p. 493-494. 
733PIETH, Mark. Los actores del cambio. In: DELMAS-MARTY, Mireille; PIETH, Mark; SIEBER, Ulrich 

(Dirs.). Los caminos de la armonización penal, cit., p. 462. 
734ARROYO ZAPATERO, Luis. La armonización internacional del derecho penal. Hechos, actores y 

procesos en los caminos de la armonización, cit., p. 17. 
735VOGEL, Joachim. Derecho penal y globalización, cit., p. 115 (tradução nossa). 
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Igualmente crises econômicas da era globalizada apresentam papel definidor no 

processo de internacionalização e harmonização normativa. Se, no início do século 

passado, as crises econômicas ocorridas em Estados nacionais restringiam seus efeitos aos 

limites fronteiriços do próprio país, o mesmo já não pode se afirmar atualmente. Como 

exemplo, vide a crise financeira ocorrida nos Estados Unidos envolvendo o mercado 

hipotecário, a qual alcançou nível global, em verdadeiro efeito dominó, desencadeando 

posteriormente intensa reforma regulatória do sistema financeiro e empresarial, inclusive 

com efeitos penais, no mundo todo736.  

Ainda ocorreria uma conjugação de fatores. Em muitos momentos, crises de 

criminalidade e econômicas se confundem, e somam-se no processo de internacionalização 

e harmonização normativa. Nesse sentido, Luis Arroyo Zapatero afirma, por exemplo, que 

foi sem dúvida a crise econômica do sudeste asiático a primeira crise econômica em que a 

corrupção se advertiu como fator determinante e desencadeador da luta contra a corrupção 

internacional. A partir de tal crise se iniciou, nas Nações Unidas, um processo que levou à 

elaboração da Convenção Internacional Contra a Corrupção737.  

Nesse contexto, observa-se que, na influência sobre o fenômeno em análise, 

somam-se, ainda, atores de diferentes naturezas, os quais vêm a formar o que Joachim 

Vogel denomina por pluralismo jurídico, impulsionando os movimentos de uniformização 

normativa global738.  

Esse pluralismo jurídico é formado, portanto, por ordenamentos jurídicos de 

diversos planos (infranacionais, nacionais, supra e internacionais), e composto por atores 

de diferentes naturezas, tais como organizações internacionais (como ONU, OCDE, 

GAFI); organizações não governamentais (como Bancos Mundiais de Desenvolvimento – 

BMD e ONG’s internacionais); grupos de lobby; e também Estados nacionais, os quais 

exerceriam especial influência sobre a legislação penal de outros, como é o caso, 

                                                           
736GONZÁLES DE LEÓN BERINI, Arturo. El criminal compliance em la reforma norteamericana de la 

dodd-frank act. In: SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María (Dir.); MONTANER FERNANDÉZ, Raquel (Coord.). 

Criminalidad de empresa y compliance: prevención y reacciones corporativas. Barcelona: Atelier, 2013. p. 

131 e ss. 
737ARROYO ZAPATERO, Luis. La armonización internacional del derecho penal. Hechos, actores y 

procesos en los caminos de la armonización, cit., p. 19. No mesmo sentido: PIETH, Mark. La armonización 

del Derecho Penal: la prevención de la corrupción como caso de estudio. In: DELMAS-MARTY, Mireille; 

PIETH, Mark; SIEBER, Ulrich (Dirs.). Los caminos de la armonización penal, cit., p. 293 e ss. 
738VOGEL, Joachim. Derecho penal y globalización, cit., p. 117. 
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principalmente, dos Estados Unidos. Assim, ao lado de atores internacionais tradicionais, 

surgem “atores não governamentais da regulamentação”739.  

Todo esse pluralismo jurídico ainda é regido de forma igualmente plural, no qual 

instrumentos legislativos tradicionais ou mesmo de hard law (tratados internacionais, etc.), 

são acrescidos por instrumentos de soft law, ou mesmo de pressões (interesses) econômicas 

e sociais, formando um processo de intercâmbio e interlegalidade.  

Aqui assume especial relevância, também, a existência de organizações 

internacionais auxiliares com características de “experts” sobre determinados temas, como 

por exemplo é o caso da OCDE e o GAFI, e que vêm a vincular atores internacionais 

tradicionais.  

Para promoverem seus interesses, tais organismos internacionais auxiliares fazem 

uso cada vez maior de instrumentos de soft law (recomendações, leis modelo, diretrizes, 

etc.), ao invés de convênios. Conforme aponta Mark Pieth, por meio das pressões impostas, 

tais organismos vinculam seus membros aos seus stantards, não apenas politicamente, mas 

em algumas situações também juridicamente740. 

A globalização conduzira, assim, à diminuição da importância da legislação penal e 

da política criminal dos Estados nacionais em detrimento de um movimento e forças 

globais de harmonização penal. Nesse contexto, afirma Joachim Vogel: 

Então, para o Direito Penal o que interessa não é tanto a estática de uma 

determinada ordem, mas a dinâmica do processo de intercâmbio entre as 

diferentes ordens. Há ordens locais ou regionais que são estendidas à 

escala regional ou global, ordens transnacionais que influem nas 

nacionais ou provocam resistência destas, e concepções de ordenação 

genuinamente supranacional ou inclusive universais. O conceito global de 

tais processos de intercâmbio, a interlegalidade, é o fenômeno chave do 

Direito Penal da globalização. Conduz a novos agentes, formas, 

orientações e conteúdos da legislação penal741. 

 

A legislação penal e a política criminal dos Estados nacionais, por sua vez, tornam-

se derivados dessa gênese unilateralmente governativa do Direito Penal globalizado e 

harmonizado. Reforçam-se os interesses punitivos e da persecução penal, partindo-se do 

pressuposto que o ordenamento jurídico nacional é impotente diante da criminalidade que 

atua de forma transnacional. Por tais motivos, é comum que este campo influa, 

                                                           
739PIETH, Mark. Los actores del cambio, cit., p. 466 e ss. 
740Id. Ibid., p. 467. 
741VOGEL, Joachim. Derecho penal y globalización, cit., p. 117 (tradução nossa). 
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principalmente, sobre o chamado Direito Penal Econômico (lavagem de capitais, 

corrupção, etc.), ou em outros campos de criminalidade global, como terrorismo742. 

São efeitos dessa interlegalidade para o Direito Penal, por exemplo, a influência da 

pressão realizada pelos Estados Unidos no combate à corrupção internacional, impondo 

seu modelo legislativo exposto no Foreign Corrupt Practices Act – FCPA, e que veio a ser 

encampado por organismos como a OCDE que, por meio de instrumentos de soft law, 

influenciou na produção legislativa de diversos países sobre o tema743.  

Percebe-se que outro resultado desse processo de globalização, harmonização e 

interlegalidade internacional do Direito Penal, é a aproximação entre sistemas de common 

law e civil law.  

Adán Nieto Martín, inclusive, questiona se, em termos de harmonização do Direito 

Penal, ao invés de se estar diante de sua internacionalização, não se estaria diante de sua 

“americanização”.  

Principalmente no que toca ao Direito Penal Econômico, não haveria um processo 

de convergência consentido entre diferentes ordenamentos jurídicos de Estados nacionais, 

mas, sim, um processo crescente de influência do Direito dos negócios e do Direito Penal 

dos negócios dos Estados Unidos. O autor espanhol afirma que, se realizada uma 

arqueologia legislativa, e buscada a origem das normativas surgidas em âmbitos de 

harmonização penal, será possível constatar que, por de trás de toda elas, estão diretrizes 

de políticas jurídicas que nascem nos Estados Unidos, e que dali se estendem para todo o 

mundo744.  

Não haveria um intercâmbio, uma interlegalidade livre de soluções jurídicas entre 

os distintos ordenamentos jurídicos, mas uma aproximação de todos eles ao sistema 

vigente no Estados Unidos. Com o termo “americanização”, porém, Adán Nieto Martín 

afirma não realizar qualquer juízo de valor, mas apenas descrever um processo que, em 

muitos casos, pode apresentar, inclusive, aspectos positivos, contribuindo ao 

desenvolvimento do Direito Penal Econômico745.  

                                                           
742VOGEL, Joachim. Derecho penal y globalización, cit., p. 119. 
743SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Criminal compliance: os limites da 

cooperação normativa quanto à lavagem de dinheiro, cit., p. 51-52. 
744NIETO MÁRTIN, Adán. ¿Americanización o europeización del Derecho Penal económico? Revista 

Penal, Valência, n. 19, p. 121, 2007. 
745Id. Ibid., p. 121, nota 03; VOGEL, Joachim. Derecho penal y globalización, cit., p. 113-114. 
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De outro lado, conforme destaca Joachim Vogel, bastante crítico desse processo é 

Bernd Schünemann, quem aponta, na “americanização”, verdadeiro movimento de 

imperialismo jurídico por parte dos Estados Unidos na defesa de seus interesses políticos e 

econômicos746.  

Mas, independentemente de juízos de valores, indiscutível é que tal processo, essa 

americanização, tem exercido forte influência na harmonização penal em âmbito 

internacional ao longo dos últimos (e não apenas recentes) anos.  

E tal fenômeno não se encerraria na conformação de enunciados legais similares 

entre os dois lados do atlântico e dos hemisférios. Principalmente no que toca ao Direito 

Penal Econômico, mais além do que a tipificação penal de novas condutas, encontra-se a 

recepção de novas (americanas) estratégias de política criminal, tais como a autorregulação 

empresarial (compliance), a instituição de mecanismos de colaboração processual-penal 

(colaboração premiada, whistleblowing, etc.), e a criação de autoridades administrativas 

com amplos poderes de investigação e sanção747.  

A esse processo soma-se, ainda, mais uma vez diversos atores internacionais, tais 

como OCDE, OMC, Banco Mundial, GAFI, os quais, por meio de convênios, acordos ou 

recomendações (soft law), auxiliam na universalização dos modelos legislativos norte-

americanos. De acordo com Adán Nieto Martín, existem quatro grandes setores de 

conjuntos normativos que sofreram – e sofrem – influência dessa harmonização 

(americana). São eles: a) as normas penais que protegem o mercado (direito concorrencial, 

insider trading e abuso de mercado); b) normativas de corrupção e lavagem de capitais; c) 

normas de governança corporativa; e d) normas de responsabilização da pessoa jurídica748. 

Para o tema compliance, tudo que até aqui brevemente analisado auxilia para 

compreensão de seu estado atual, não apenas em nível global, mas, principalmente, 

nacional. Por meio de uma breve tarefa arqueológica legislativa, é possível atestar sua 

                                                           
746Nesse sentido afirma Joachim Vogel: Schünemann vê, por um lado, o Direito Penal “no primeiro posto da 

lista de perdas” da globalização, uma vez que não se está logrando a proteção efetiva de bens jurídicos 

globalmente ameaçados, como, por exemplo, o meio ambiente, por meio de um Direito Penal globalizado. 

Por outro lado, o Direito Penal global e já estabelecido, como é o caso do Direito Penal relativo às drogas e 

à corrupção, em sua opinião é na realidade imperialismo e colonialismo jurídico. Schünemann conecta essa 

crítica à globalização como uma crítica aos Estados Unidos da América, que desde seu ponto de vista 

buscam, por todos os meios e conforme suas próprias ideias, por um lado, impedir o estabelecimento de um 

Direito Penal contrário aos seus interesses – como o Direito Penal internacional do meio ambiente ou 

humanitário -, apesar que, por outro, tratam de impor aquele Direito penal global que sim sirva aos seus 

interesses, como, por exemplo, aquele dirigido contra as drogas e a corrupção. in VOGEL, Joachim. 

Derecho penal y globalización, cit., p.113-114 (tradução nossa). 
747NIETO MÁRTIN, Adán. ¿Americanización o europeización del Derecho Penal económico?, cit., p. 123. 
748Id. Ibid.,  p. 124. 
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origem em berço americano, bem como seu engatinhar rumo aos sistemas de civil law 

vigentes na atualidade, por meio de um caminho que, certamente, atravessa os quatro 

grandes setores normativos traçados por Adán Nieto Martín. 

 

a) da common law a civil law 

A origem do compliance remonta à primeira metade do século passado. Já nos anos 

30, o mercado de valores mobiliários americano foi obrigado, pela recém-criada Securities 

and Exchange Comision (SEC), a estabelecer mecanismos internos de controle (self 

policing) com o objetivo de evitar a prática de insider trading.  

Nos anos 40, após constatar a existência de práticas anticoncorrenciais por parte de 

fabricantes de componentes elétricos, o Departamento de Justiça (DOJ) passa a exigir 

também que este setor adote mecanismos de compliance para evitar a prática de cartel e 

outras condutas violadoras da concorrência.  

Ao longo dos anos 50, grande parte das agências de valores e outros intermediários 

financeiros também passaram a adotar mecanismos internos de controle749. 

A partir dos anos 70, uma série de eventos nos Estados Unidos aumenta a 

intensificação acerca da adoção de mecanismos de compliance no âmbito das empresas.  

Nesse contexto, há que se destacar especialmente a relevância de cinco marcos 

temporais: a) Foreing Corrupt Practices Act; b) Defense Industry Initiative on Business 

Ethics and Conduct; c) Guidelines for Sentencing Organizations; d) Sarbanes-Oxley Act; e 

e) Dodd-Frank Act. 

Em 1977, após a descoberta de inúmeros escândalos de corrupção internacional, os 

Estados Unidos promulgam o Foreing Corrupt Practices Act (FCPA), o qual obriga 

empresas a adotarem mecanismos internos de controle para prevenir a prática de corrupção 

para além de suas fronteiras físicas. Tal norma ainda apresenta intenso caráter 

extraterritorial, uma vez que atinge não somente empresas americanas, mas também todas 

as empresas estrangeiras que possuem cotação no mercado de valores americano, e que 

venham a se envolver em práticas corruptivas750.  

                                                           
749NIETO MÁRTIN, Adán. El cumplimiento normativo, cit., p. 27. 
750PIETH, Mark. La armonización del Derecho Penal: la prevención de la corrupción como caso de estúdio, 

cit., p. 296 e ss. 
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Na década de 80, após episódios de fraude protagonizados pela indústria bélica 

americana em seus contratos com o Departamento de Defesa, por iniciativa própria, estas 

empresas decidem criar o Defense Industry Initiative on Business Ethics and Conduct, a 

fim de promover e implementar uma cultura ética e de conformidade em suas relações 

contratuais751.  

Entre os diversos mecanismos de controle propostos, encontram-se, por exemplo, a 

criação de um canal de denúncias de práticas ilícitas, a imposição de sanções disciplinares, 

necessidade de auditar o próprio mecanismo de controle, incentivo à cooperação com as 

autoridades. A importância desse marco histórico decorre da adoção deste modelo por 

diversas outras empresas americanas, não apenas do ramo bélico, ao longo dos anos 

seguintes752.  

Por sua vez, em 1991, o Federal Sentencing Guidelines Manual, que estabelece 

políticas e práticas de sentenciamento no âmbito da competência da justiça federal 

americana753, em seu capítulo oitavo, Guidelines for Sentencing Organizations, o qual trata 

do julgamento de pessoas jurídicas, veio a adotar muitos dos stantards propostos no 

manual criado pela indústria bélica.  

Esse guidelines ainda são atualizados ao longo dos anos pela Comissão de 

Sentenciamento americana. A existência de mecanismos internos de controle anteriores à 

constatação de um ilícito em uma empresa, ou mesmo a implementação de medidas 

proativas e post-delictivas, são colocadas pelo manual como critérios a serem levados em 

consideração no julgamento de casos concretos754. Daí sua importância para o tema.  

Em 2002, após os escândalos financeiros envolvendo empresas como World Com, 

Enron, e outras, os mecanismos internos de controle adquirem uma orientação mais 

punitiva, por meio da promulgação da Sarbanes-Oaxley Act, que traz nova regulação para 

empresas com cotação no mercado aberto de ações. Referida norma representa um giro de 

cento e oitenta graus no que se refere à adoção de mecanismos de compliance.  

                                                           
751DEFENSE INDUSTRY INITIATIVE (DII). About DII. Disponível em: <https://www.dii.org/about/about-

dii>. Acesso em: 19 nov. 2017. 
752NIETO MÁRTIN, Adán. El cumplimiento normativo, cit., p. 29. 
753U.S. SENTENCING COMMISSION. 1991 Federal Sentencing Guidelines Manual. Disponível em: 

<https://www.ussc.gov/guidelines/archive/1991-federal-sentencing-guidelines-manual>. Acesso em: 19 

nov. 2017. 
754SIEBER, Ulrich. Programas de compliance en el derecho penal de la empresa: una nueva concepción para 

controlar la criminalidad económica. In: ARROYO ZAPATERO, Luis; NIETO MARTÍN, Adán (Dirs.). El 

derecho penal económico en la era compliance. Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. p. 105. 
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Isso porque o compliance deixa de ser algo voluntário, no âmbito destas empresas, 

para se tornar obrigatório por lei (mandatory compliance). As empresas cotadas em bolsa 

passam a estar obrigadas a adotar medidas de organização interna, como código de ética e 

canais de denúncia anônimos755. Nesse contexto, complementa Ulrich Sieber:  

[...] Neste ano se aprovou a Sarbanes-Oaxley Act, que prevê de maneira 

muito detalhada distintas medidas preventivas que as empresas estão 

obrigadas a adotar. Entre estas medidas destacam especialmente a 

responsabilidade direta da direção da empresa pela área de compliance; a 

rápida publicação de mudanças substanciais na situação financeira e 

comercial da empresa; a criação de diretivas de ética; a instauração de 

Audit Committees e de controles internos de publicação; assim como o 

estabelecimento de hotlines anônimos756.  

 

A norma em questão ainda confere poderes à SEC para concretização das medidas 

de regulação que devem ser obedecidas pelas empresas. Mas, para tanto, tal órgão foca 

mais em cobrar os objetivos (stantards) que devem ser cumpridos pelas empresas, do que 

exigir concretamente a adoção de certas medidas, mantendo-se, assim, um caráter de 

autorregulação e não de heterorregulação757.  

Por fim, dentro desse necessário, porém não exaustivo, marco histórico-regulatório 

americano sobre compliance, ainda se encontra o Dodd-Frank Wall Street Reform and 

Consumer Protection Act, promulgado em 2010, e gerado a partir da última crise 

financeira que envolveu grandes instituições bancárias e o mercado hipotecário. 

Trata-se de uma reforma substancial da regulação financeira no país, que procedeu 

uma profunda reestruturação de todo sistema burocrático e administrativo dedicado à 

vigilância e supervisão do sistema financeiro norte-americano. Sob o ponto de vista do 

compliance e, principalmente, do Direito Penal, Arturo Gonzáles de León Berini destaca 

quatro aspectos relevantes introduzidos pela reforma legal:  

a) Em geral, se exige às entidades de risco sistêmico o estabelecimento de 

programas internos eficazes de cumprimento da normativa federal. 

b) Se reconhece aos whistleblowers um papel central na articulação do 

sistema de controle do cumprimento efetivo da normativa econômica e 

financeira.  

c) Se elevam os estandartes normativos que configuram os deveres de 

cuidado dos assessores financeiros e de investimento; assim, se modifica 

                                                           
755NIETO MÁRTIN, Adán. El cumplimiento normativo, cit., p. 28. 
756SIEBER, Ulrich. Programas de compliance en el derecho penal de la empresa: una nueva concepción para 

controlar la criminalidad económica, cit., p. 74 (tradução nossa). 
757NIETO MÁRTIN, Adán. El cumplimiento normativo, cit., p. 28. 
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o conteúdo da posição de garante de referidos profissionais, cuja 

responsabilidade penal é maior. 

d) Em definitivo, o âmbito da imputação (objetiva e subjetiva) das 

atuações dos profissionais do sistema financeiro se vê ampliado: a 

tendência é reduzir os riscos permitidos na atividade econômica de maior 

complexidade; com o fim de proteger aos investidores se restringe 

claramente o marco das condutas de neutras758. 

 

Mas, conforme adiantado, ainda que o fenômeno compliance tenha sua origem e 

desenvolvimento nos Estados Unidos, a diluição de fronteiras normativas trazidas pela 

globalização e a internacionalização do Direito, fez com que essa figura transcendesse as 

fronteiras físicas, alcançando ordenamentos jurídicos em nível global (americanização). 

Nesse contexto, vem a assumir especial relevância as normativas decorrentes da 

OCDE, do Comitê da Basiléia sobre Supervisão Bancária e do GAFI759. São estratégias 

internacionais de controle voltadas ao auxílio no combate da corrupção e lavagem de 

capitais impostas por esses atores harmonizadores (soft law). Nesse contexto, afirma 

Leandro Sarcedo: 

Essas estratégias de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, 

elaboradas por meio de tratados internacionais, internalizados no direito 

nacional dos diversos países deles signatários, pautam-se por uma linha 

mestra, comum a todos ele, que é o reconhecimento implícito de que cada 

país, por si só, não é capaz de dar ao problema a solução adequada por 

meio da aplicação dos instrumentos de controle tradicionais, inclusive os 

de direito penal. Passa-se, então, a busca a cooperação internacional e a 

criação de obrigações impostas aos particulares, colocando-os na posição 

de garantes, que não só estão proibidos de cometer crimes, mas também 

têm o dever de ajudar o Estado a preveni-los e reprimi-los760.  

 

Ainda que se discuta a influência de fontes de soft law sobre ordenamentos 

jurídicos soberanos, essa forma de internacionalização do Direito em um cenário global, 

conforme visto, é uma realidade dada, de forma que não pode ela ser simplesmente 

ignorada761. 

                                                           
758GONZÁLES DE LEÓN BERINI, Arturo. Autorregulación empresarial, ordenamiento jurídico y derecho 

penal: pasado, presente y futuro de los límites jurídico-penales al libre mercado y a la libertad de empresa. 

In: SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María (Dir.); MONTANER FERNANDÉZ, Raquel (Coord.). Criminalidad 

de empresa y compliance: prevención y reacciones corporativas. Barcelona: Atelier, 2013. p. 140 (tradução 

nossa). 
759NIETO MÁRTIN, Adán. El cumplimiento normativo, cit., p. 30. 
760SARCEDO, Leandro. Compliance e responsabilidade penal da pessoa jurídica, cit., p. 30. 
761Nesse sentido vide, criticamente: SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. 

Compliance, direito penal e lei anticorrupção. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 49 e ss. 
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No âmbito da Convenção da OCDE – Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico -, celebrada em 1997, os países signatários comprometeram-

se a exigir de suas empresas medidas anticorrupção (self compliance), a partir do 

desenvolvimento de sistemas internos de controle, implementação de canais de denúncia 

para empregados, criação de uma cultura de conformidade ao Direito, bem como a 

formação de seus membros a partir dela, além da gestão de riscos com o fim de identificar, 

mitigar e prevenir infrações762. Para coibir a prática de corrupção, inclusive se exigiu a 

adoção da responsabilização penal da pessoa jurídica sobre tais atos763.  

Adán Nieto Martín aponta, inclusive, que tais estratégias são originadas a partir do 

FCPA americano, e que elas são retroalimentadas por ele. Além disso, as normativas da 

OCDE que impõem a criminalização da corrução internacional, claramente, mostram seu 

caráter extraterritorial, assim como pretendido pelo FCPA. Trata-se, aqui, de um claro 

exemplo de americanização em torno do compliance764. 

O Brasil, por exemplo, apesar de não ser membro da OCDE, mas participando do 

organismo por meio do chamado “programa de engajamento ampliado”, atendeu, em parte, 

as diretrizes da Convenção, e tipificou no Código Penal as práticas de corrupção e tráfico 

de influência em transações comerciais internacionais (artigos 337-B e 337-D do Código 

Penal)765.  

No âmbito global de combate à lavagem de capitais, observa-se a imposição de 

mecanismos de controles decorrentes dos chamados “Acordos da Basileia” e do GAFI.  

As primeiras regras em nível internacional sobre medidas de controle para evitação 

de lavagem de capitais são originadas, na década de 80, a partir do Comitê de Supervisores 

Bancários da Basileia, que reúne órgãos de supervisão bancária e bancos centrais de 

diversos países766. Nesse sentido, destaca Leandro Sarcedo:  

Estabelece, principalmente, o chamado Acordo da Basileia II “normas e 

metodologia para controle do risco operacional [das instituições 

financeiras] como uma das principais ferramentas para determinar o valor 

de alocação de capital”. Permite identificar, historicamente, dados e 

indicadoras a respeito de determinada instituição financeira, auxiliando 

                                                           
762NIETO MARTÍN, Adán. Problemas fundamentales del cumplimiento normativo en el derecho penal, cit., 

p. 43. 
763SARCEDO, Leandro. Compliance e responsabilidade penal da pessoa jurídica, cit., p. 31. 
764NIETO MARTÍN, Adán. La corrupción en el comercio internacional (o de como da americanización del 

derecho penal puede tener vez en cuando algún efecto positivo). Revista Penal, Valência, no. 12, 2003, p. 

3, 2003. 
765SARCEDO, Leandro. Compliance e responsabilidade penal da pessoa jurídica, cit., p. 31. 
766NIETO MÁRTIN, Adán. El cumplimiento normativo, cit., p. 30. 
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na prevenção de possíveis perdas futuras decorrentes de falhas de gestão 

ou de falta de transparência nas informações seguras sobre resultados da 

administração767. 

 

O GAFI – Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro –, por sua vez, 

é quem, de maneira mais específica, tem cuidado de estabelecer mecanismos de 

compliance em matéria de lavagem de capitais em nível global768. 

Nesse contexto, Isidoro Blanco Cordero afirma que as normas de prevenção de 

lavagem de capitais, mais uma vez originadas nos Estados Unidos, assumiram caráter 

global de forma mais elaborada, principalmente, após as quarenta recomendações feitas 

pelo GAFI, em 1990, as quais tiveram sua última modificação mais importante em 2012. 

Tais recomendações constituem o modelo a ser seguido pelos Estados no que toca à 

matéria769. 

O fundamental dessas recomendações, sob o enfoque do compliance, foi a 

imposição de diversas obrigações para entidades do setor privado, especialmente bancos e 

instituições financeiras. Criou-se um sistema de prevenção de lavagem de capitais centrado 

na imposição de deveres de informar para estes sujeitos obrigados. Os bancos e instituições 

financeiras passam a dever detectar e informar qualquer operação que possa estar 

vinculada à lavagem770. 

Em países pertencentes à União Europeia, onde existiria a coincidência entre 

pressupostos fundamentais do Direito Penal, estruturas sociais e, particularmente, relações 

de interação no subsistema econômico da sociedade, onde se fala, inclusive, em 

“eurodelitos”771, o fenômeno do compliance também passa fazer parte de sua cultura 

jurídica e empresarial, principalmente a partir dos anos 2000772.  

Na Espanha, por exemplo, especialmente relevante a reforma penal realizada no 

ano de 2010, a qual aportou noções de compliance para definição da responsabilidade 

                                                           
767SARCEDO, Leandro. Compliance e responsabilidade penal da pessoa jurídica, cit., p. 31-32. 
768NIETO MÁRTIN, Adán. El cumplimiento normativo, cit., p. 30. 
769BLANCO CORDERO, Isidoro. La prevención del blanqueo de capitales. In: NIETO MÁRTIN, Adán; 

LASCURAÍN SÁNCHEZ, Juan Antonio; BLANCO CORDERO, Isidoro; GÁRCIA MORENO, Beatriz 

(Dirs.). Manual de cumplimiento penal en la empresa. Valência: Tirant lo Blanch, 2015. p. 434. 
770Id. Ibid., p. 434. 
771SCHÜNEMANN, Bernd. Sobre la regulación de los delitos de omisión impropia en los eurodelitos. In 

ARROYO ZAPATERO, Luis; TIEDEMANN, Klaus; NIETO MARTÍN, Adán. Eurodelitos: el derecho 

penal económico en la Unión Europea. México: Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2006. p. 35. 
772NIETO MARTÍN, Adán. Problemas fundamentales del cumplimiento normativo en el derecho penal, cit., 

p. 27. 
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penal da pessoa jurídica. A culpabilidade da pessoa jurídica seria examinada, justamente, a 

partir da constatação da existência de mecanismos internos de vigilância e controle. Nesse 

sentido, destaca Enrique Bacigalupo: 

[...] o certo é que o novo art. 31. bis do Código Penal requererá, na 

medida em que a culpabilidade de organização deve ser um pressupostos 

geral da responsabilidade das pessoas jurídicas, que estas se organizem, 

para a prevenção de sua eventual responsabilidade penal, um sistema de 

controle interno de juridicidade da atuação dos órgãos e das pessoas a 

eles subordinadas. Neste modelo, a existência de sistemas de controle 

interno e prevenção, assim como a infração dos deveres de supervisão e 

controle, deveria ser considerado como um elemento da estrutura 

organizativa da pessoa jurídica, referido a todos os atos dos 

representantes ou de quem atue por conta dela, pelos quais a pessoa 

jurídica pode ser responsabilizada773. 

 

Na Alemanha, por sua vez, ainda que ausente responsabilidade penal da pessoa 

jurídica, e que se critique a “americanização” e a influência da soft law para o Direito 

Penal774, não há como negar que o compliance passou a adquirir especial importância a 

partir de escândalos empresariais, principalmente como o que envolveu a empresa 

Siemens. Trata-se do caso alemão – e durante muito tempo mundial –, mais importante de 

compliance insuficiente, apesar de não ser o único.  

De acordo com Lothar Kuhlen, durante décadas, os dirigentes dessa companhia 

tradicional alemã mantiveram verdadeiras caixas negras contábeis, com as quais 

realizavam, em nível mundial, pagamentos de subornos a particulares e funcionários 

públicos no interesse econômico da empresa. Além disso, ainda existia um esquema de 

corrupção interno no âmbito da empresa, no qual se pagavam determinados membros da 

Siemens para que estes atuassem de forma harmônica com a direção da companhia. 

Também foram constatadas outras práticas ilícitas, tais como a formação de cartéis por 

parte da empresa. Inúmeros membros da companhia foram penalmente responsabilizados, 

além da fixação de pesadíssimas multas contra a empresa775. 

                                                           
773BACIGALUPO ZAPATER, Enrique. Compliance y derecho penal. Navarra: Aranzadi, 2011. p. 100-101. 

(Monografías Aranzadi de Derecho Penal) (tradução nossa). 
774Nesse sentido, vide TIEDEMANN, Klaus. El derecho comparado em el desarrollo del derecho penal 

económico. In: ARROYO ZAPATERO, Luis; NIETO MARTÍN, Adán (Dirs.). El derecho penal 

económico en la era compliance. Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. p. 36 e ss. 
775KUHLEN, Lothar. Cuestiones fundamentales de compliance y derecho penal. In: KUHLEN, Lothar; 

MONTIEL, Juan Pablo; ORTINZ DE URBINA GIMENO, Iñigo (Eds.). Compliance y teoría del derecho 

penal, cit., p. 61. 
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A partir do escândalo, a empresa aperfeiçoou seu sistema de mecanismos internos 

de controle, adotando inúmeras medidas de organização em compliance.  

No campo pessoal, a empresa impôs mudanças nos altos níveis da direção, exigindo 

indenização contra antigos dirigentes. Vários outros membros da gestão intermediária ou 

inferior da empresa foram demitidos ou punidos com base na legislação trabalhista. Além 

disso, a outros membros foi prometida e outorgada “anistia” no caso de cooperação com o 

esclarecimento dos fatos.  

Foram ainda realizadas minuciosas investigações internas a fim de obter um quadro 

real das infrações praticadas pelos membros da empresa, bem como indicando-se as 

possibilidades para seu impedimento futuro. O conselho de vigilância instituiu uma 

comissão de compliance, bem como uma comissão de disciplina com competência para 

estabelecimento e imposição de sanções internas. Todos resultados penalmente relevantes 

constatados por meio das investigações, conduzidas internamente, foram colocados à 

disposição das autoridades alemãs.  

Ainda foram realizadas diversas mudanças organizativas. A gestão do compliance 

passou a contar com um “Business Contact Guidelines”, bem como com o emprego de 

compliance officers em nível global, respondendo a um superior dedicado exclusivamente 

à função.  

A partir de 2007, novas mudanças ainda foram feitas. Criou-se um departamento do 

conselho de administração exclusivo para “Direito e compliance”. O chief compliance 

officer passou a reportar perante esse órgão do conselho de administração, bem como ao 

presidente do conselho de administração e à comissão de compliance. Novas diretrizes de 

compliance foram formuladas e feitas acessíveis a todos os trabalhadores. A partir da 

análise de risco, se intensificou o controle interno sobre os procedimentos comerciais. 

Adotou-se, ainda, a figura de um “compliance monitor” externo, que avalia as medidas 

implementadas pela empresa e presta contas a respeito. Os empregados da empresa 

também passaram a poder utilizar de um sistema interno de call center, não apenas para 

denunciar casos suspeitos, mas também para realizarem consultas sobre determinadas 

ações sobre as quais tinham dúvida de sua legalidade776.  

Ao final, o mais curioso – e talvez irônico – é que, ainda que com todas as críticas 

contra a “americanização” do Direito Penal, e as influências de soft law, como a Siemens 

                                                           
776KUHLEN, Lothar. Cuestiones fundamentales de compliance y derecho penal, cit., p. 59-60. 
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era uma companhia alemã com cotação na Bolsa de Nova Iorque (NYS), ela estava sob o 

alcance do FCPA.  

Justamente por tal motivo, e levando em consideração os grandes esforços post 

facto tomados pela empresa em termos de compliance, as autoridades americanas 

mitigaram sua penalização, em consonância com as diretrizes do Federal Sentencing 

Guidelines Manual777. 

Com base no que aqui brevemente analisado é possível identificar que o tema 

compliance é influenciado por todos os fatores e atores que entram em jogo na 

harmonização do Direito na era global. A influência americana sobre ele é indissociável. 

Inicialmente surgido com preocupações de controle empresarial em âmbitos 

anticoncorrenciais e do mercado de valores, ele hoje permeia por todos setores normativos 

de relevante interesse dos Estados Unidos. Somando-se a isso as crises de criminalidade as 

econômicas de nível global, o compliance surge como mecanismo de reação778, 

retroalimentado por influências internacionais de soft law779.  

 

2.2. Compliance e Direito Penal: criminal compliance 

 

A contextualização do movimento internacional que envolve o tema compliance 

permite que já se extraiam algumas características fundamentais sobre o instituto, as quais 

devem ainda ser breve e pontualmente analisadas e, principalmente, afuniladas sob a ótica 

do que interessa para o presente estudo: o criminal compliance. 

 

a) autorregulação 

A partir do panorama histórico-internacional do fenômeno compliance, é possível 

atestar que tal conceito configuraria formas próprias das empresas de (auto) organizarem-

se internamente em conformidade normativa780. Essa auto-organização própria, nada mais é 

                                                           
777KUHLEN, Lothar. Cuestiones fundamentales de compliance y derecho penal, cit., p. 59-60. 
778SIEBER, Ulrich. Programas de compliance en el derecho penal de la empresa: una nueva concepción para 

controlar la criminalidad económica, cit., p. 63. 
779BERMEJO, Mateo; PALERMO, Omar. La intervención delictiva del compliance officer. In: KUHLEN, 

Lothar; MONTIEL, Juan Pablo; ORTINZ DE URBINA GIMENO, Iñigo (Eds.). Compliance y teoría del 

derecho penal, cit., p. 171. 
780NIETO MÁRTIN, Adán. El cumplimiento normativo, cit., p. 36. 
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que uma forma de autorregulação, na qual as empresas impõem-se voluntariamente 

standards organizativos internos.  

A autorregulação encontra-se entre os dois extremos do intervencionismo estatal na 

atividade privada que, de um lado, pode apresentar a total desregulação, e, de outro, a 

regulação estatal clássica – ou heterorregulação – da atividade empresária.  

Nesse contexto, a autorregulação se mostraria como resultado obrigatório da 

necessária evolução do modo que o Estado deve regular o mundo empresarial. Diante do 

aumento constante da complexidade social, dos níveis de tecnicalização, do 

desenvolvimento tecnológico, e da globalização, ao Estado já não seria mais possível 

regular de forma solitária a atividade empresarial (heterorregulação), fazendo com que ele 

necessariamente divida essa tarefa com os próprios entes privados781.  

As formas de autorregulação variam de acordo com sua adequação ao ordenamento 

jurídico e o grau de voluntariedade, podendo elas dividirem-se em três modalidades: 

autorregulação pura ou voluntária; autorregulação regulada; e autorregulação estimulada.  

A autorregulação pura ou voluntária é aquela na qual inexiste intervenção estatal 

alguma na atividade empresarial, nem mesmo para seu fomento ou estímulo782. As 

empresas, no exercício de sua autonomia, regulam-se da forma que entendem mais 

conveniente, sem estar condicionadas por agentes externos (mas desde que não produzam 

ingerências nas esferas de liberdade alheias). Ela pode consistir tanto na catalogação de 

princípios ou standards gerais de atuação, quanto na definição concreta de protocolos de 

atuação diante de riscos específicos de cada setor próprio da atividade empresarial. É o 

caso, por exemplo, da criação voluntária de um código de ética para a empresa783.  

Já a autorregulação regulada se manifesta quando o Estado estabelece o marco geral 

da autorregulação. Com isso, incorpora-se o ente privado ao processo de regulação, mas de 

forma subordinada aos concretos fins ou interesses públicos determinados pelo 

ordenamento jurídico. Constroem-se meta-normas que regulam como se deve estabelecer a 

normatividade interna das empresas e quais devem ser seus princípios básicos784.  

Nestes casos, o ordenamento jurídico outorga liberdade de organização às 

empresas, mas reserva ao Estado o direito de controle ex post facto, entendendo como fato 
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784Id. Ibid., p. 36. 
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o exercício das faculdades de auto-organização, ou seja, controlando o resultado 

organizativo785.  

Os modelos de autorregulação regulada, de acordo com Ivó Cola Vila, seriam os 

que melhor respondem ao interesse do Estado na reorientação de seu intervencionismo à 

distância sobre a atividade empresarial. Neles, por exemplo, o Estado pode tanto estar lado 

a lado do particular, atuando em conjunto e conhecendo aquilo que necessita saber para 

otimizar a regulação, como também pode outorgar maior liberdade à empresa no processo 

de autorregulação, mas sempre se reservando o poder de vigilância e controle786.  

Por fim, a autorregulação estimulada ou coativa resulta do fenômeno normativo que 

determina ou condiciona, seja ex ante ou ex post, a atividade de autorregulação 

empresarial787. Essa manifestação normativa que influencia a autorregulação empresarial 

pode ainda ocorrer tanto de forma positiva, quanto negativa. Trata-se da política da 

“cenoura ou do porrete”. 

Nos incentivos positivos, o Estado opta por recorrer à “cenoura”, ao invés do 

“porrete”. Pode-se, por exemplo, outorgar benefícios que incentivem a autorregulação 

empresarial. Não se trata, porém, de se estabelecer padrões concretos ou normas de 

comportamento, mas sim de despertar o interesse das próprias empresas. Nesse sentido, 

destaca Ivó Coca Vila:  

Com efeito, os Estados optariam por recorrer à cenoura ao invés do 

porrete, estabelecendo recompensas às empresas que se autorregulam, 

como pode ser a eliminação de parâmetros normativos estatais 

vinculantes, isto é, outorgando vantagens para o momento de valorar e 

sancionar o não cumprimento normativo no marco da empresa788. 

 

Mas a autorregulação estimulada positiva não se limita à outorga de incentivos, 

podendo, ainda, tratar de orientar minimamente o conteúdo da normativa da própria 

organização interna, recorrendo à existência de standards fixados por meio de princípios 

orientadores.  

Com isso, o Estado apenas apresentaria o marco geral e abstrato que deverá ser 

levado em consideração para concessão de tais benefícios, mantendo o respeito à margem 

                                                           
785ORTIZ DE URBINA GIMENO, Íñigo. Sanciones penales contra empresas en españa (hispanica societas 

delinquere potest). In: KUHLEN, Lothar; MONTIEL, Juan Pablo; ORTINZ DE URBINA GIMENO, Iñigo 

(Eds.). Compliance y teoría del derecho penal. Madrid: Marcial Pons, 2013. p. 265. 
786COCA VILA, Ivó. Programas de cumplimiento como forma de autorregulación regulada?, cit., p. 52. 
787Id. Ibid., p. 50. 
788Id. loc. cit. (tradução nossa). 
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de discricionariedade própria de cada empresa. Em qualquer caso, o que importa é que o 

Estado não regula a autorregulação, mas apenas incentiva que as próprias empresas o 

façam, orientadas por parâmetros gerais789. Pode ser o caso, por exemplo, do Federal 

Sentencing Guidelines Manual que, no momento de impor sanção às empresas, leva em 

consideração o fato de terem elas adotado mecanismos internos de controle efetivos post 

facto790.  

De outro lado, o estímulo estatal também pode apresentar sua face negativa, 

recorrendo, neste caso, ao “porrete’. É o caso, por exemplo, de normas que impõe grau de 

responsabilização da pessoa jurídica (penal, administrativa ou civil) em caso de não terem 

se autorregulado, ainda que o Estado tenha outorgado liberdade às empresas para fazê-lo 

ou não791. 

 

b) criminal compliance 

Conforme visto, a interface compliance e Direito Penal é indiscutível. Ainda que 

este instituto tenha tido seu berço na “cultura empresarial”, orientada inicialmente por 

questões anticoncorrenciais e outros ramos do Direito, sua evolução e robustez adquirida 

ao longo do são consequências claras do Direito Penal globalizado de hoje, principalmente 

do Direito Penal Econômico.  

Assim, para o presente estudo, mais do que a ampla funcionalidade do compliance 

em termos de autorganização empresarial em conformidade ao Direito, importa a análise 

de sua vertente específica sob a perspectiva do Direito Penal. Trata-se, aqui, do criminal 

compliance. Nesse sentido, destaca Dennis Bock:  

Os fundamentos jurídico-penais do compliance têm em comum um 

parâmetro básico: existe um dever jurídico sobre as medidas possíveis, 

necessárias e exigíveis. A intensidade dos deveres é relativa em função da 

dimensão do perigo. Este perigo se materializa em um dano esperado 

(Schadenserwartungswert), isto é, o produto da dimensão do dano que 

ameaça e a probabilidade de que aconteça. Pelo contrário, a dimensão do 

dano esperado se conforma a partir das variáveis da cifra total de ações 

vigiadas dos trabalhadores potencialmente relevantes para o Direito Penal 

e do valor do dano esperado de cada atuação. Assim, desde um ponto de 

                                                           
789COCA VILA, Ivó. Programas de cumplimiento como forma de autorregulación regulada?, cit., p. 50-51. 
790NIETO MARTÍN, Adán. Problemas fundamentales del cumplimiento normativo en el derecho penal, cit., 

p. 36. 
791Id. loc. cit. 
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vista racional, a tarefa do criminal compliance reside em minimizar o 

valor esperado como consequência de potenciais fatos típicos792.  

 

O objetivo principal do criminal compliance é, portanto, possibilitar, sob uma 

perspectiva ex ante – ou seja, preventiva –, que se minimizem ou evitem riscos decorrentes 

da violação de normas penais no âmbito das empresas.  

A partir de uma análise jurídica de todas as relações pertinentes à atividade da 

empresa, sejam elas internas (entre seus membros – diretores, funcionários, etc.), ou 

externas (entre a empresa e terceiros), criam-se mecanismos de antecipação do risco 

penal793.  

Lothar Kuhlen afirma, inclusive, que o criminal compliance se encaixa, sem 

dificuldades, às concepções do Direito Penal do risco. Segundo o autor, o motor do 

criminal compliance é a percepção sobre o aumento dos riscos jurídico-penais por parte 

das empresas, sendo que a minimização de tais riscos se torna seu fim794. 

Nesse contexto, conforme se verá mais adiante, é justamente a relação entre 

criminal compliance – como modelo organizativo de vigilância estabelecido para controle 

dos riscos penais originados a partir da empresa – e Direito Penal que nortearão a análise 

da responsabilidade penal do compliance officer. 

O criminal compliance se ocupa de uma questão de responsabilidade empresarial, 

no caso, das medidas que a direção empresarial, sob o marco de seu dever de supervisão, 

deve adotar para evitar a infração de deveres jurídico-penais por parte de seus membros, 

seja internamente (da porta para dentro), seja externamente (da porta para fora)795. 

Ele forma o conjunto de medidas, no âmbito de uma empresa, que visa garantir que 

todos e cada um de seus membros, do presidente do conselho de administração, até o último 

empregado, cumpram os mandatos e proibições jurídico-penais (top-down e bottom-up) 796.  

Ao buscar maior delimitação e concretude para a materialização de uma 

organização empresarial em criminal compliance, Ivó Coca Vila afirma que esta deve estar 

baseada em sete pilares: 1) cultura de cumprimento; 2) estabelecimento de objetivos 

empresariais; 3) avaliação de riscos; 4) adoção de medidas necessárias para a contenção 

                                                           
792BOCK, Denis. Compliance y deberes de vigilancia en la empresa, cit., p. 111-112 (tradução nossa). 
793SARCEDO, Leandro. Compliance e responsabilidade penal da pessoa jurídica, cit., p. 45. 
794KUHLEN, Lothar. Cuestiones fundamentales de compliance y derecho penal, cit., p. 65. 
795BOCK, Denis. Compliance y deberes de vigilancia en la empresa, cit., p. 108. 
796ROTSCH, Thomas. Criminal compliance, cit., p. 6. 
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dos riscos; 5) delimitação dos âmbitos de competência; 6) sistemas internos de 

comunicação; e 7) sistemas de supervisão e sanção797.  

A cultura de cumprimento (compliance culture) é conditio sine qua non da própria 

existência do compliance. Assim, tanto os membros do alto escalão empresarial, quanto os 

empregados, devem interiorizar a necessidade de que tudo que ocorre na empresa, seja da 

porta para fora, seja da porta para dentro, deve estar em respeito ao ordenamento jurídico.  

Torna-se obrigatório o desenvolvimento desta cultura de conformidade ao Direito. 

As empresas até podem agir egoisticamente, sendo legítimo buscarem maximizar seus 

lucros, mas isso deve ser feito, sempre, em respeito ao ordenamento jurídico.  

O segundo pilar fundamental é o estabelecimento dos objetivos pretendidos com 

uma organização em compliance. Parte-se do pressuposto que o objetivo, e sentido final, 

de se organizar em compliance consiste no estabelecimento de um sistema interno de 

juridicidade próprio para todos os atos empresariais. Assim, procede-se à criação de uma 

cadeia de objetivos individuais, harmonizáveis, por sua vez, com uma série de objetivos 

gerais na atuação empresarial, para evitação e diminuição do risco penal.  

Em terceiro lugar, a avaliação de riscos deve abranger a identificação e avaliação de 

todos e cada um dos possíveis riscos esperados da concreta atividade empresarial. Para 

tanto, deve ser realizado inventário sobre todos os riscos de infração de normas penais. Na 

sequência, os mesmos devem ser valorados, por meio da estimação da probabilidade de sua 

materialização (dano concreto) e o valor concreto deste dano. Tal processo deve ser 

contínuo, de forma que a empresa deve poder conhecer, o mais cedo possível, a existência 

de novos riscos, ou a intensificação daqueles já anteriormente identificados, a fim de 

responder da forma adequada.  

O quarto pilar fundamental reside na ideia de que, uma vez detectados os riscos 

jurídico-penais relevantes, a empresa deve adotar as medidas necessárias para sua 

contenção. Para isso, deve então adotar duas linhas mestres. A primeira linha parte do 

pressuposto que, conhecidos os riscos concretos de cada posto de trabalho, deve-se 

selecionar adequadamente a pessoa que o ocupará. A segunda linha parte da concepção de 

que é necessário à empresa adotar um programa de cumprimento (ou compliance 

program), no qual devem constar todas as medidas necessárias para minimização dos 

riscos previsíveis até o limiar do jurídico-penalmente tolerável.  

                                                           
797COCA VILA, Ivó. Programas de cumplimiento como forma de autorregulación regulada?, cit., p. 55-60. 
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O quinto pilar reside na exigência da correta distribuição e configuração das 

posições competentes dentro da empresa. Trata-se de delimitar os papéis de cada pessoa 

física ou das unidades funcionais internas da empresa. Assim, é possível saber quem é o 

competente (e responsável) por cada atividade ou função empresarial. A delimitação das 

esferas de competência auxilia na identificação da autoria nos contextos empresariais, 

facilitando a imputação de responsabilidade no caso de infrações penais.  

Em sexto lugar, em uma organização empresarial em compliance, é fundamental a 

existência de um ambiente de comunicação interna. De nada adiantaria a existência de 

todos os outros pilares, se os membros da empresa não conhecessem a todo momento, e de 

forma clara, todas essas informações.  

Assim, devem existir múltiplos canais de comunicação, bem como vias 

institucionalizadas de informação e comunicação. Com isso, busca-se assegurar uma 

gestão do conhecimento mediante deveres de transmissão da informação e deveres de 

consulta. Não apenas a cúpula diretiva deve receber todas as informações de riscos 

relevantes, em sentido “de baixo para cima” (bottom-up), mas também deve se garantir que 

os empregados conheçam também toda informação relacionada aos riscos que sejam 

relevantes ao exercício de sua atividade concreta, em sentido “de cima para baixo” (top-

down).  

O último pilar de uma organização em compliance é a configuração de um sistema 

de supervisão e sanção no âmbito da empresa.  

A infração de uma norma, porém, não deve estar limitada à detecção do infrator e à 

sua sanção, mas também deve gerar a revisão do sistema a fim de detectar o erro e 

estabelecer medidas oportunas para resolvê-lo. Nesse contexto, pode ser conveniente a 

institucionalização de processos de documentação, de modo que o órgão supervisor possa 

adquirir conhecimento sobre cada um dos processos internos e o sentido das decisões 

anteriormente tomadas (jurisprudência corporativa). No mesmo sentido, devem ser criados 

sistemas internos de denúncia que garantam a proteção do denunciante (whistleblowers) 

contra represálias. Assim, havendo a violação de qualquer norma dessa natureza, deve ser 

possível o seu descobrimento e a adequada sanção798.  

Dennis Bock igualmente estabelece requisitos mínimos semelhantes de criminal 

compliance, os quais devem ser levados em consideração para a criação de um sistema 

                                                           
798COCA VILA, Ivó. Programas de cumplimiento como forma de autorregulación regulada?, cit., p. 54-55. 
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interno de supervisão empresarial que tenha por objetivo a diminuição dos riscos de 

infrações jurídico-penais. São standards pautados pelas noções de supervisão; controle; 

gestão de riscos internos; seleção, instrução e formação adequada de funcionários; e 

mecanismos de sanção que garantam efetividade para a diminuição da ocorrência de riscos 

penais799.  

Portanto, a organização em criminal compliance deve somar todas as medidas 

possíveis, necessárias e exigíveis para a diminuição da probabilidade de ocorrência de 

infrações jurídico-penais no âmbito das empresas.  

Dessa forma, ainda que inexista heterorregulação acerca dos mecanismos internos 

de controle a serem adotados, a autorregulação empresarial conformada com o objetivo de 

minoração do risco penal, é orientada por standards mínimos, os quais, podem estar 

presentes no ordenamento jurídico, ou não. Conforme visto, são os mesmos standards que 

orientam a noção global de compliance. 

 

c) programas de cumprimento (ou compliance programs) 

Instrumentos essenciais da organização em criminal compliance são os programas 

de cumprimento ou compliance programs. Conforme destaca Ivó Coca Vila, “toda 

organização em compliance precisaria de um adequado e efetivo programa de 

cumprimento”800.  

Ao se autorregularem, as empresas definem os objetivos e valores que devem ser 

realizados seguindo determinados procedimentos. Como visto, em se tratando de criminal 

compliance, tais objetivos se referem, principalmente, a impedir e minorar a prática de 

infrações penais no âmbito das empresas.  

Com o objetivo de impedir tanto a criminalidade praticada em favor da empresa, 

quanto aquela praticada em seu desfavor, estes valores encontram-se organizados por meio 

de um instrumento normativo interno que vem a conformar o compliance program. Nesse 

sentido, destacam Mateo Bermejo e Omar Palermo:  

O termo compliance significa “cumprimento”, “observância”, 

“conformidade com determinados mandatos”, e faz alusão neste contexto 

a procedimentos para a “transposição de prescrições legais” com a 

                                                           
799BOCK, Denis. Compliance y deberes de vigilancia en la empresa, cit., p. 110 e ss. 
800COCA VILA, Ivó. Programas de cumplimiento como forma de autorregulación regulada?, cit., p. 60 

(tradução nossa). 
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pretensão de evitar a criminalidade empresarial. Neste sentido, pode se 

dizer que a finalidade dos programas é aplicar normas jurídicas ou outras 

diretivas definidas para a empresa e, por meio disso, evitar a reclamação 

de responsabilidade e outros prejuízos para a empresa, seus órgãos e 

empregados. Deste modo, se cumpre com o Direito vigente e, 

particularmente, com o Direito Penal801. 

 

Ainda de acordo com os autores, os compliance programs apresentariam conteúdo 

específico de prevenção no sentido de uma influência direta sobre a direção da empresa 

que seria, sob o ponto de vista de técnicas de organização, o meio mais eficaz para influir 

em sua política interna e, com isso, compensar os efeitos criminógenos característicos das 

organizações empresariais802.  

Nos compliance programs, o mecanismo de implementação institucionalizado vai 

unido às medidas efetivas que foram sistematizadas anteriormente para o controle da 

criminalidade empresarial.  

Mas os compliance programs podem não apenas abarcar os interesses do âmbito da 

empresa, resultado dos objetivos de seus proprietários, dirigentes e outros trabalhadores. É 

possível, ainda, que se incluam interesses de sócios comerciais, terceiras pessoas tais como 

consumidores, ou mesmo interesses sociais como os referenciados ao meio ambiente803.  

Com isso tudo, o processo de avaliação dos riscos penais, e a elaboração desse 

instrumento normativo interno, tornam-se extremamente variável. As possibilidades de 

conformação dos compliance programs dependerão, em grande medida, do objeto social 

da empresa e do entorno em que ela opera. Por exemplo, os riscos decorrentes da atividade 

financeira são completamente diferentes dos riscos decorrentes de uma empresa química. 

Aqui a autorregulação mostra sua importância e maior capacidade de rendimento para o 

fim pretendido pelo Estado. A heterorregulação estatal desse instrumento normativo 

correria o risco de ser, senão impossível, improdutiva ou mesmo ineficaz804. Nesse sentido, 

destacam ainda Mateo Bermejo e Omar Palermo: 

 

                                                           
801BERMEJO, Mateo; PALERMO, Omar. La intervención delictiva del compliance officer, cit., p. 176 

(tradução nossa). 
802Id. loc. cit. 
803SIEBER, Ulrich. Programas de compliance en el derecho penal de la empresa: una nueva concepción para 

controlar la criminalidad económica, cit., p. 71. 
804COCA VILA, Ivó. Programas de cumplimiento como forma de autorregulación regulada?, cit., p. 61; 

SIEBER, Ulrich. Programas de compliance en el derecho penal de la empresa: una nueva concepción para 

controlar la criminalidad económica, cit., p. 77-78. 
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A vantagem dos compliance programs em relação com a intervenção 

estatal direta se observa, particularmente, naqueles âmbitos onde as 

regulações diretas por parte da empresa podem ter melhor em conta as 

diversas técnicas e especializações da economia moderna do que as 

regulações administrativas ou jurídico-penais. Isto se deve, sobretudo, aos 

conhecimentos especiais das empresas, às suas possibilidades de 

intervenção global (nem sempre disponíveis para o Estado ou organismos 

internacionais), assim como ao seu domínio de meios de controle centrais 

para a prevenção do delito, as competências hierárquicas para ditar 

instruções e a disponibilidade do sistema de informação. Por isso, a 

autorregulação da empresa pode ser um recurso muito mais efetivo que as 

regulações estatais805. 

 

Logo, ninguém melhor do que a própria empresa para determinar os riscos oriundos 

de sua atividade e ninguém melhor que ela própria para tratar de solucioná-los. Por tais 

motivos, inexistira um modelo de programa de cumprimento com validez geral806.  

Importante relembrar, porém, que no âmbito da autorregulação regulada, ou mesmo 

da estimulada, ainda que inexista imposição (regulação) legal expressa e mandatória sobre 

os mecanismos a serem adotados pelas empresas, é possível que o Estado formule, 

normativamente, standards mínimos para a conformação de um programa de cumprimento 

efetivo.  

Neste aspecto, mais uma vez, pode vir a valer a política da “cenoura e do porrete”. 

O Estado pode atuar de forma positiva ou negativa para a autorregulação dos programas de 

cumprimento das empresas. Nesse sentido destaca Leandro Sarcedo: 

A estruturação de um eficaz e rigoroso programa de compliance, além da 

abrangência e dos bens resultados em termos de prevenção de prejuízos 

que pode obter, costuma gerar nas autoridades constituídas uma maior 

complacência quando uma falha eventualmente ocorra. Trata-se de uma 

abordagem denominada de “cenoura-e-bastão” (carrot-and-stick 

approach), pela qual se prometem recompensas àqueles que se esforçam 

para se enquadrar, mas não hesita em punir severamente aqueles que não 

se esforçam para criar as estruturas de compliance807. 

 

Conforme visto, é o caso, por exemplo, do Federal Sentencing Guidelines Manual 

emitido pela Comissão de Sentenciamento americana. 

                                                           
805BERMEJO, Mateo; PALERMO, Omar. La intervención delictiva del compliance officer, cit., p. 176 

(tradução nossa).  
806COCA VILA, Ivó. Programas de cumplimiento como forma de autorregulación regulada?, cit., p. 61. 
807SARCEDO, Leandro. Compliance e responsabilidade penal da pessoa jurídica, cit., p. 50. 
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Tais stantards ainda podem ser originados de entidades privadas coletivas que, sem 

qualquer força regulatória vinculativa, ainda assim, colaborariam para homogeneização de 

padrões mínimos de controle internos das empresas, com o fim de diminuição de riscos de 

responsabilidade por infrações jurídico-penais808. 

Nestes casos se afirmaria a existência de um processo de “estandardização” 

(homogeneização) desses princípios orientadores por parte de entes privados, que podem 

até gerar a “certificação de estandartes de qualidade (normas ISO, UNE, DIN...)”, 

conforme aponta Adán Nieto Martín809.  

Com isso se obteria um “título de qualidade”, uma certificação de que a 

organização em compliance empreendida pela empresa atende aos padrões estabelecidos 

pela entidade certificadora.  

Ainda diante da volatilidade e falta de modelo geral para a conformação de um 

compliance program eficaz para a minoração do risco penal, a doutrina também apresenta 

standards comuns, os quais devem ser adotados para o alcance do fim pretendido. 

São standards relacionados à gestão e análise do risco penal; elaboração de códigos 

éticos ou de conduta e políticas internas da empresa; medidas internas de controle; 

identificação de linhas de responsabilidade; formação e difusão da cultura de compliance; 

controle e avaliação interna e externa do compliance program; documentação; criação de 

sistemas internos de informação para descobrimento e esclarecimento de infrações; 

estrutura de incentivos eficazes para cumprimento das normas; institucionalização, entre 

outros810.  

Uma vez que o conteúdo de um compliance program para minorar os riscos penais 

depende das características concretas de cada empresa, no âmbito de sua atividade, os 

redatores destes instrumentos normativos internos ainda devem ter suficiente espaço de 

                                                           
808MONTANER FERNANDEZ, Raquel. La estandarización alemana de los sistemas de gestión de 

cumplimiento: implicaciones jurídico-penales. In: SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María (Dir.); MONTANER 

FERNANDÉZ, Raquel (Coord.). Criminalidad de empresa y compliance: prevención y reacciones 

corporativas. Barcelona: Atelier, 2013. p. 144-146. 
809NIETO MARTÍN, Adán. Problemas fundamentales del cumplimiento normativo en el derecho penal, cit., 

p. 37. 
810Nesse sentido vide: BERMEJO, Mateo; PALERMO, Omar. La intervención delictiva del compliance 

officer, cit., p. 176 e ss; COCA VILA, Ivó. Programas de cumplimiento como forma de autorregulación 

regulada?, cit., p. 60 e ss; NIETO MARTÍN, Adán. Fundamento y estructura de los programas de 

cumplimiento normativo. In: NIETO MÁRTIN, Adán; LASCURAÍN SÁNCHEZ, Juan Antonio; 

BLANCO CORDERO, Isidoro; GÁRCIA MORENO, Beatriz (Dirs.). Manual de cumplimiento penal en la 

empresa. Valência: Tirant lo Blanch, 2015. p. 129 e ss.; SIEBER, Ulrich. Programas de compliance en el 

derecho penal de la empresa: una nueva concepción para controlar la criminalidad económica, cit., p. 74 e ss. 
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liberdade individual para sua elaboração, estabelecendo seu próprio conceito de prevenção 

do delito. Mas, para a eficácia de tais medidas, ainda se tornaria especialmente importante 

a cooperação entre o sistema de regulação interna da empresa e o sistema estatal de 

prevenção da criminalidade da empresa811.  

Não obstante, ainda que os compliance programs nasçam e se conformem em um 

ambiente de autorregulação, no qual se concederia liberdade aos seus redatores, e que 

existam certos standards orientadores, tais programas ainda podem apresentar limitações 

fáticas e mesmo jurídicas.  

A limitação fática dos compliance programs para prevenção da criminalidade 

empresarial decorreria do fato de o sistema privado e estatal de controle apresentarem 

objetivos distintos, os quais podem gerar conflitos. Isso porque o alcance do criminal 

compliance está fundamentalmente limitado pelo fato de que muitos dos elementos – que 

devem ser efetivos – dos programas de cumprimento dependem de uma direção 

empresarial cumpridora, e de sua real vontade nesse sentido.  

Por tais motivos, em âmbitos de autorregulação regulada ou estimulada, Ulrich 

Sieber afirma que deve se impedir que empresas formulem compliance programs de 

“fachada”, e que elas se encodam por de trás deles.  

É o que teria ocorrido, por exemplo, no caso Siemens, no qual a empresa (por meio 

de seus membros) violou normas penais de maneira institucionalizada durante anos, 

mesmo dotando-se de uma organização em compliance. Para evitar os chamados 

“programas de cumprimento cosméticos", ou artificiais, o autor alemão afirma que a 

autorregulação deve ser reforçada e configurada de maneira que os elementos básicos do 

criminal compliance funcionem de forma independente da direção empresarial812.  

Trata-se, assim, de limitar faticamente os compliance programs com a adoção de 

mecanismos com essa finalidade, como, por exemplo, a partir da implementação de um 

canal de denúncia independente e não vinculado à direção empresarial, ou da existência de 

gateekpers externos de controle sobre a organização em compliance da empresa.  

Os compliance programs ainda devem ser avaliados não apenas por sua efetividade, 

mas também devem levar em consideração a existência de limites jurídicos para adoção de 

mecanismos internos de controle sobre a atividade empresarial. São exemplos de limites 

                                                           
811BERMEJO, Mateo; PALERMO, Omar. La intervención delictiva del compliance officer, cit., p. 178. 
812SIEBER, Ulrich. Programas de compliance en el derecho penal de la empresa: una nueva concepción para 

controlar la criminalidad económica, cit., p. 100-102. 
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jurídicos, por exemplo, Direitos da personalidade em oposição à determinadas técnicas de 

vigilância interna de trabalhadores da empresa, que podem se mostrar abusivas.  

Conforme destaca Ulrich Sieber, as restrições do alcance de cada uma das medidas 

e dos “limites jurídicos dos programas de compliance vão em detrimento de sua 

efetividade, mas não afetam no básico a efetividade destes sistemas de medidas no controle 

da criminalidade”813. 

No contexto de uma organização empresarial, para a diminuição e prevenção de 

riscos penais, observa-se aqui que assume especial importância no âmbito da 

autorregulação e, principalmente, da conformação dos compliance programs, as questões 

relacionadas às possibilidades jurídicas de agir dentro da organização compliance. Essa 

normatividade interna é definidora para a delimitação de deveres no âmbito da empresa, o 

que pode (deve) e o que não pode (deve) ser feito.  

Portanto, o compliance program configura a normatividade interna das empresas 

para prevenção e diminuição do risco penal, consistindo em um sistema de medidas 

extrajurídicas efetivas, desenvolvidas pelas empresas afetadas, como atores decisivos no 

campo econômico, em todos os níveis de prevenção. Tais medidas vão desde a 

autoproteção técnica e a eliminação de estruturas criminógenas, até à prevenção mediante 

sistemas sancionadores internos da empresa. 

 

d) estruturação interna da organização em (criminal) compliance 

Um dos pilares fundamentais da organização em compliance é a necessária 

reestruturação empresarial orgânica, com a criação de um órgão encarregado de 

desenvolver, implementar e gerir o cumprimento normativo no âmbito da empresa814. 

Nestes casos, há delegação particular por parte da direção da empresa das tarefas 

relacionadas à organização em compliance (vigilância) em favor de um órgão ou pessoa 

específica encarregada de cumprir com tal atividade815.  

Os stantards em matéria de compliance ainda impõe que esse órgão e pessoa(s) 

delegada(s) sejam hierarquicamente independentes dos interesses da direção empresarial, e 

                                                           
813SIEBER, Ulrich. Programas de compliance en el derecho penal de la empresa: una nueva concepción para 

controlar la criminalidad económica, cit., p. 70. 
814COCA VILA, Ivó. Programas de cumplimiento como forma de autorregulación regulada?, cit., p. 58-59. 
815ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 209. 
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que a eles se destinem recursos suficientes para lograr sua efetividade, e não apenas para 

que se produza uma organização em compliance artificial (cosmética)816.  

A configuração desse órgão, a forma de delegação da organização em compliance, 

bem como sua independência, não são tarefas simples. A ausência de heterorregulação 

impositiva sobre sua conformação ainda faz com que inexista modelo próprio a ser 

obedecido. Nesse contexto, a doutrina trabalha com alguns modelos principais de 

organização empresarial interna.  

O primeiro recebe o nome de “modelo de departamento ou seção de compliance”, 

sendo inspirado pela legislação chilena, e pelo Federal Sentencing Guidelines Manual, 

emitido pela Comissão de Sentenciamento americana. Sobre este modelo afirma Adán 

Nieto Martín: 

A Lei Chilena exige que o encarregado de prevenção seja nomeado pelo 

Conselho de administração, que conjuntamente com ele determine os 

elementos do sistema de cumprimento, incluída a forma de supervisão, 

que o Conselho lhe dote de meios suficientes e que ademais o 

encarregado de prevenção possa acessar diretamente a ele. Por sua vez, as 

Diretrizes norte-americanas exigem que o responsável de compliance 

pertença ao pessoal da alta direção da entidade, com independência de 

que depois exista uma pessoa ou um departamento que se encarregue do 

dia a dia. As relações do alto diretor encarregado do programa de 

cumprimento com o Conselho de administração, tal como antes se 

assinalava, devem ser ademais particularmente estreitas817. 

 

De acordo com o autor espanhol, provavelmente, trata-se do modelo mais difundido 

internacionalmente entre as empresas. Como visto, ele se caracteriza pela independência 

do órgão responsável pelo compliance, pois se situaria apenas abaixo do conselho de 

administração, ou de uma de suas comissões, e, hierarquicamente, ainda estaria dentro da 

alta direção da empresa. As empresas que optam por este modelo geralmente o conformam 

por meio de um responsável máximo pelo compliance, que permanece à frente do 

departamento da empresa que atende pelo cumprimento normativo818.  

A segunda principal forma organizacional é a decorrente do modelo de “órgão de 

compliance”. Nesta hipótese, o órgão encarregado pelo compliance ainda deve ser 

independente do próprio conselho de administração.  

                                                           
816NIETO MARTÍN, Adán. Fundamento y estructura de los programas de cumplimiento normativo, cit., p. 193. 
817Id. Ibid., p. 193-194 (tradução nossa). 
818Id. Ibid., p. 194. 
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Isso resultaria especialmente importante em situações de responsabilidade penal da 

pessoa jurídica por defeito da organização (compliance como fundamento da 

culpabilidade), e de análise da efetividade da diminuição do risco penal no âmbito do 

próprio conselho de administração e da alta direção da empresa. Assim destaca Adán Nieto 

Martín: 

[...] no caso de que o delito tenha sido cometido por um administrador ou 

alto diretor, resultará necessário para a exculpação da empresa que esta 

haja previsto medidas de prevenção também em relação a estas pessoas. 

Estas medidas de controle ademais apenas serão críveis se são 

desenhadas, executadas por um órgão independente dos altos diretores e 

administradores819. 

 

Neste modelo, o órgão de compliance deve ser o mais independente possível da alta 

direção empresarial, devendo, inclusive, supervisioná-la. O órgão de compliance deverá 

ainda adotar a forma de órgão colegiado, e contar com regulamento interno que discipline 

a periodicidade de suas reuniões, quórum mínimo, forma de convocação, exercício das 

funções de secretariado, votações, documentação de suas sessões, entre outros requisitos820.  

Em terceiro lugar, Adán Nieto Martín ainda afirma que, em empresas de menor 

porte, e com baixo nível de risco penal, é possível se organizar em compliance por meio de 

um “órgão matriz que agrupe a todas ou algumas das pessoas que já realizam dentro da 

entidade funções de cumprimento em determinados setores (meio ambientes, segurança do 

trabalho, proteção de dados)”821.  

Em tal conformação organizacional, cada um de seus integrantes segue 

conservando sua competência exclusiva em um determinado âmbito de risco, e exercendo 

as tarefas relacionadas à organização em compliance.  

Porém, ainda que estes membros possuam qualidades técnicas decorrentes de suas 

competências próprias, restaria difícil cumprir com o requisito da autonomia e 

independência hierárquica.  

 

                                                           
819NIETO MARTÍN, Adán. Fundamento y estructura de los programas de cumplimiento normativo, cit., p. 194 

(tradução nossa). 
820De acordo com Adán Nieto Martín, a legislação italiana é a única que cuidou de regular essa forma de 

organização, estabelecendo que o órgão de cumprimento deve estar dotado de “poderes de iniciativa ou de 

controle autônomos”, sendo que tal modelo apenas poderia ser realizado em sociedades abertas com ações 

em bolsa. in Id. Ibid., p. 194-195. 
821Id. Ibid., p. 195-196. 
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Em todos os casos, além da independência hierárquica, ainda deve se garantir aos 

departamentos e pessoas responsáveis pela organização em compliance a independência 

funcional. Uma vez que estes assumem suas funções por meio de delegação da direção da 

empresa, devem estar garantidos os poderes e meios necessários para realizarem 

corretamente a atividade delegada.  

Por exemplo, se os responsáveis pelo compliance têm como função supervisionar a 

efetiva implementação do sistema, devem eles contar com poderes característicos de 

supervisão, como com a possibilidade de acessar toda e qualquer documentação necessária, 

acessar locais, realizar investigações internas. São poderes necessários para o correto 

desempenho da função, a qual, no caso, consiste em estabelecer, implementar e gerir 

medidas de controle interno. Deve-se também assegurar que não surjam conflitos de 

interesse no exercício de suas funções, uma vez que, em muitos casos, é possível que elas 

vão de encontro a outros objetivos da empresa, especialmente os econômicos822.  

Mas, conforme visto, em se tratando de autorregulação, em regra, não haverá 

modelo fixo a ser seguido, e as possibilidades de conformação da organização em 

compliance são extremamente variáveis. Nesse sentido conclui Heloísa Estellita: 

Como a incumbência das tarefas de compliance podem ser atribuídas a 

diversos níveis da gestão da empresa, há diversas possibilidades de 

conformação do cargo ou função para o desempenho das atividades de 

vigilância. A empresa pode, por exemplo, constituir um responsável por 

compliance concentrando todas as atividades de vigilância em suas mãos, 

como pode concentrar apenas alguns âmbitos de vigilância (ambiental, 

corrupção etc.), permanecendo as demais a cargo do responsável pelo 

respectivo setor de atividade e pode, até mesmo, manter todas essas 

funções com os líderes de departamentos ou setores de cada área, e, 

finalmente, dedicar todo um departamento ao seu desempenho823. 

 

Portanto, ainda que a independência hierárquica e funcional seja um standard a ser 

seguido, não se trata de norma vinculante. Pode-se não adotar qualquer dos principais 

modelos aqui analisados. Porém, certamente a não subordinação hierárquica do 

departamento e dos responsáveis pelo cumprimento normativo deve ser levada em 

consideração na aferição da efetividade da organização em compliance.  

Ainda nesse contexto, em se tratando de modelos que organicamente criam uma 

área encarregada de desenvolver, implementar e gerir o cumprimento normativo no âmbito 

                                                           
822NIETO MARTÍN, Adán. Fundamento y estructura de los programas de cumplimiento normativo, cit., p. 

196-198. 
823ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 213. 
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da empresa, principalmente nas situações de criação de um departamento, seção ou órgão 

de compliance, seria necessário eleger uma pessoa encarregada de dirigir e coordenar a 

respectiva área e suas atividades. O ocupante de tal cargo recebe, em geral, a denominação 

de Chief Compliance Officer (CCO)824. 

Além da figura do Chief Compliance Officer, é possível a existência de cargos a ele 

subordinados, igualmente responsáveis pela organização em compliance da empresa. Estes 

cargos são ocupados pelos compliance officers (CO’s), e vêm a auxiliar, em cadeia, o Chief 

Compliance Officer nas atividades de desenvolvimento, implementação e gestão do 

cumprimento normativo.  

Mas, como há pouco afirmado, também é possível que os responsáveis pela 

organização em compliance não necessariamente estejam alocadas sob um único 

departamento ou órgão especificamente estruturado para tal finalidade, e nem sequer que 

exista um responsável superior máximo concentrando todas essas funções (CCO). Não 

obstante, as pessoas responsáveis por desenvolver, implementar e gerir o cumprimento 

normativo, ainda que distribuídas de forma pulverizada na estrutura empresarial, também 

são denominadas compliance officers825. 

Adán Nieto Martín, ao tratar do perfil profissional do compliance officer, chega, 

inclusive, a afirmar as características que devem ser apresentadas por estes profissionais: 

Na literatura especializada o oficial de cumprimento deve estar investido 

praticamente de todas as virtudes que se possam imaginar: capacidade de 

diálogo, incluído em grandes empresas o caráter intercultural; de 

organização; conhecimentos jurídicos; capacidade de resolução de 

conflitos; autoridade; habilidade para superar situações complicadas; 

aparecer como pessoa boa e íntegra; objetivo e independente; ser 

respeitado na organização; escutado e valorizado pelos superiores; etc.826. 

 

O autor espanhol ainda afirma que diversas empresas têm optado por contratar 

pessoas oriundas da carreira pública, como membros do Ministério Público, ou com perfil 

mais técnico, provenientes de setores privados, tais como o bancário ou de valores 

mobiliários, os quais tradicionalmente já trabalham com sistemas de compliance. Outras 

                                                           
824SARCEDO, Leandro. Compliance e responsabilidade penal da pessoa jurídica, cit., p. 51 e ss. 
825DOPICO GÓMEZ-ALLER, Jacobo. Posición de garante del compliance officer por infracción del “deber 

de control”. In: ARROYO ZAPATERO, Luis; NIETO MARTÍN, Adán (Dirs.). El derecho penal 

económico en la era compliance. Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. p. 167. 
826NIETO MARTÍN, Adán. La institucionalización del sistema de cumplimiento. In: NIETO MÁRTIN, 

Adán; LASCURAÍN SÁNCHEZ, Juan Antonio; BLANCO CORDERO, Isidoro; GÁRCIA MORENO, 

Beatriz (Dirs.). Manual de cumplimiento penal en la empresa. Valência: Tirant lo Blanch, 2015. p. 203. 
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empresas ainda optam por escolher membros de seu próprio corpo, oriundos de setores 

como o jurídico, controlling, ou mesmo de áreas que já trabalham com prevenção de 

riscos, tal como segurança do trabalho. Nestes casos, a vantagem é que tais pessoas já 

possuem maior conhecimento sobre a própria empresa, seus riscos e funcionamento, 

podendo apresentar, porém, certa parcialidade827.  

 

2.3. O compliance officer 

 

Conforme visto, a organização estrutural em compliance no âmbito de uma empresa 

pode ser variada. Porém, ela existindo, independentemente de haver um departamento ou 

órgão de compliance, ou ser ela distribuída de forma pulverizada entre diversos setores da 

empresa, importante é a identificação e determinação da pessoa, ou pessoas, responsáveis 

pela organização empresarial em conformidade ao Direito (desenvolvimento, 

implementação e gestão do cumprimento normativo, do compliance).  

Registre-se que, para análise do presente subcapítulo, não será feita diferenciação 

hierárquica entre Chief Compliance Officer e compliance officer. As bases aqui analisadas 

aplicam-se, da mesma forma, a ambos. A possibilidade – e as consequências – da 

delegação de deveres entre compliance officers, com a criação de relações em cadeia, em 

diferentes níveis hierárquicos, será analisada de forma mais específica no último capítulo 

do presente estudo, uma vez que relacionada de forma mais intensa às questões da 

estrutura de responsabilidade penal por omissão imprópria, do que à identificação das 

características dessa função na estrutura empresarial.  

Portanto, trata-se aqui de analisar as características e o papel de uma função 

específica exercida no âmbito da organização empresarial em compliance, e não de um título 

do organograma. Mas, para efeitos de sistematização, e maior capacidade de rendimento, será 

utilizada a denominação comum compliance officer para designar toda e qualquer pessoa que 

exerça funções com as características que aqui serão tratadas, independentemente da 

denominação que essa pessoa venha a receber concretamente na estrutura empresarial.  

                                                           
827NIETO MARTÍN, Adán. La institucionalización del sistema de cumplimiento, cit., p. 203. 
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Em termos gerais, o compliance officer (ou encarregado de cumprimento828) é o 

responsável pela organização em compliance no âmbito de uma empresa829. Além disso, 

conforme visto, em regra, o compliance officer não possui poderes executivos de direção, 

atuando apenas justamente por meio de delegação dos órgãos diretivos.  

Ele nada mais é do que o sujeito encarregado de zelar pela observância – 

conformidade – das normas e procedimentos internos da empresa. Nesse contexto, o papel 

do compliance officer é mais amplo, não se limitando somente ao criminal compliance, 

pois aqui se trata de zelar pela organização em compliance em seu aspecto global.  

A vigilância do compliance officer não se limita apenas sobre práticas ilícitas 

penais, mas alcança todas aquelas que façam parte dos objetivos estabelecidos pela 

organização, incluindo, por exemplo, infrações éticas de seus membros contra a própria 

empresa ou mesmo contra terceiros externos a ela. Todas as áreas da empresa estão 

submetidas à função do compliance officer830.  

Para o presente estudo deve se limitar, porém, a análise das funções do compliance 

officer sob a ótica do criminal compliance, ainda que ele seja tratado de forma global.  

O compliance officer é, portanto, o responsável por configurar, implementar e 

monitorar (gerir) a organização em compliance da empresa831. Sob o viés da função de 

prevenção de determinados riscos penais, se afirma, inclusive, que o compliance officer 

integra uma nova casta de gatekeepers internos832. 

Mas, ainda que tal definição pareça, ao mesmo tempo, simples e evidente, ela não 

pode ser colocada e aceita de forma diletante. Por, em regra, não existir concreta definição 

                                                           
828No Brasil, o termo compliance officer é traduzido por Heloísa Estellita como “encarregado de 

cumprimento”. Nesse contexto, a autora ainda ressalva que a figura e o papel dos “encarregados de 

cumprimento” antecede a própria existência do termo compliance officer, uma vez que ela sempre existiu 

no âmbito das empresas, como no caso, por exemplo, dos encarregados responsáveis pela segurança do 

trabalho in ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 

209 e ss. 
829COCA VILA, Ivó. Programas de cumplimiento como forma de autorregulación regulada?, cit., p. 59. 
830ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 210. 
831ROBLES PLANAS, Ricardo. Estudos de dogmática jurídico-penal: fundamentos, teoría do delito e direito 

penal económico. Coordenação: Cláudio Brandão. 2. ed. Belo Horizonte: D’Plácido, 2016. p. 247. (Coleção 

Ciência Criminal Contemporânea, v. 6). 
832Nesse sentido: ARROYO ZAPATERO, Luis; NIETO MARTÍN, Adán (Dirs.). El derecho penal 

económico en la era compliance. Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. p. 27; SILVEIRA, Renato de Mello 

Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Compliance, direito penal e lei anticorrupção, cit., p. 145. 
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(legal – heterorregulação) das funções do compliance officer, há que se ter cautela no 

tratamento dessa figura, uma vez que isso pode acarretar diferentes consequências833.  

Não é incomum, por exemplo, que existam interpretações acerca da figura do 

compliance officer que o compreendem como sujeito dotado de verdadeiro poder de polícia 

dentro da empresa, pressupondo que deve ele fazer o possível e o impossível para impedir 

a infração de normas jurídico-penais em seu âmbito834.  

Assim, mais importante do que um mero nominalismo terminológico, é necessário 

compreender exatamente quais as funções desempenhadas por esse sujeito no âmbito das 

empresas835. Para alcançar tal objetivo, alguns critérios são aportados pela doutrina penal.  

Diante da falta de definição – descrição – legal das funções e tarefas do compliance 

officer, Cornelius Prittwitz afirma a importância e relevância do concreto contrato de 

trabalho e da descrição concreta das funções a serem exercidas836. 

Trata-se do job description, para o qual assumem especial importância as já 

analisadas consequências referentes à possibilidade jurídica de agir, que podem vir a ser 

emanadas de deves extrapenais. Portanto, o contrato de trabalho do compliance officer 

pode – e deve – descrever exatamente suas funções e, principalmente, seus limites. Assim 

como também pode descrever o estatuto social, no caso de compliance officer com cargo 

estatutário. Com isso, delimitar-se-ia, adequadamente, a configuração de seus deveres. 

Nesse contexto, destaca Heloísa Estellita:  

Pode-se, pois, atribuir ao CO – por designação do estatuto, em caso de 

administrador, ou por contrato de trabalho ou outro documento que 

contenha a job description – desde a atividade de mera implementação de 

um canal de comunicação direto com a administração da empresa para 

denúncias e disseminação da cultura de compliance dentro da empresa, 

como se lhe pode igualmente atribuir a tarefa de receber denúncias e 

simplesmente repassá-las à administração da empresa, ou encarregá-lo da 

investigação e da emissão de relatórios e recomendações à administração 

sobre como proceder, sem que tenha faculdades, por exemplo, de dar 

ordens aos demais integrantes da empresa, demiti-los, suspendê-los, 

alterar suas atribuições ou intervir de outra forma eficaz para conter a 

prática de um crime na iminência de ser cometido. Pode-se, porém, dotá-

                                                           
833DOPICO GÓMEZ-ALLER, Jacobo. Posición de garante del compliance officer por infracción del deber de 

control, cit. 
834Nesse sentido, criticamente: COSTA, Helena Regina Lobo da; ARAÚJO, Marina Pinhão Coelho. 

Compliance e o julgamento da APn 470. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 22, n. 106, 

p. 223, jan./fev. 2014. 
835Id. Ibid., p. 224. 
836PRITTWITZ, Cornelius. La posición jurídica (en especial, posición de garante) de los compliance officer. 

In: KUHLEN, Lothar; MONTIEL, Juan Pablo; ORTINZ DE URBINA GIMENO, Iñigo (Eds.). 

Compliance y teoría del derecho penal, cit., p. 215-216. 
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lo de todas ou de diversas possibilidades jurídicas de agir para evitar a 

superveniência do resultado, que é o que sucederia quando é o próprio 

diretor ou gerente de um setor operacional também incumbido de zelar 

pela conformidade em seu setor com poderes de intervenção mais ou 

menos intensos, mas em qualquer caso existentes, de exercer algum 

controle sobre o setor (demitir ou suspender empregados, paralisar 

operações ou outras atividades etc.)837. 

 

Diversos outros autores ainda trabalham bases extraídas dos compliance programs 

para auxiliar na identificação de obrigações mínimas (standards) incumbidas ao 

compliance officer, diante da inexistência de predefinição concreta dessa figura.  

Ricardo Robles Planas afirma, por exemplo, que incumbe ao compliance officer as 

seguintes obrigações: a) configurar o programa de cumprimento; b) implementar referido 

programa; e c) controlar e monitorar o seguimento das normas derivadas do programa838.  

Em sentido semelhante, Enrique Bacigalupo afirma que as funções básicas de um 

compliance officer são as de a) vigilância; b) assessoramento; c) advertência; e d) 

avaliação dos riscos legais da gestão empresarial839.  

O compliance officer, por sua vez, deve ter a configuração, o desenho, do programa 

de cumprimento aprovado pela direção da empresa, satisfazendo os standards de qualidade 

referidos à identificação, controle, comunicação e evitação dos riscos existentes, impostos 

tanto por via da legislação setorial (quando existente), quanto pelas normas técnicas do 

âmbito da atividade empresarial.  

Já sua implementação por parte do compliance officer deve assegurar a 

materialização e aplicação do programa desenhado para a organização, alcançando seus 

fins preventivos em todos os níveis da empresa (top-down e bottom-up). Em regra, grande 

parte do processo de implementação, o qual inclui sua difusão e a capacitação dos 

destinatários, é incumbida ao compliance officer.  

O controle interno, em sentido estrito, consiste na obrigação de o compliance 

officer exercer o controle e monitoramento efetivo do cumprimento das normas derivadas 

do programa, identificando as possíveis infrações e informando a direção da empresa com 

a finalidade de as prevenir. Trata-se da função de vigilância propriamente dita, a qual diz 

                                                           
837ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 214 
838ROBLES PLANAS, Ricardo. Estudos de dogmática jurídico-penal: fundamentos, teoría do delito e direito 

penal económico, cit., p. 246-247. 
839BACIGALUPO ZAPATER, Enrique. Compliance y derecho penal, cit., p. 107. 
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respeito à prevenção e supervisão de condutas que podem dar lugar à violação de normas 

penais.  

Também incumbe ao exercício das funções do compliance officer o armazenamento 

de todas as informações relevantes, bem a faculdade de inspeção e de obtenção de 

informação de toda a empresa. Para tanto, o compliance officer ainda deve possuir 

faculdades decisórias sobre os mecanismos de controle e investigações de possíveis 

suspeitas de infrações840.  

Na gestão dos meios de controle estabelecidos no programa de cumprimento, 

portanto, deve o compliance officer agir para obter todo conhecimento e transmitir a 

informação obtida aos seus superiores, a fim de que sejam corrigidas as condutas 

defeituosas ou o estado de coisas perigosas constatados841. 

Conforme extraído dos standards mínimos relacionados à efetividade da 

estruturação da organização em compliance anteriormente analisados, deve-se, aqui, 

garantir independência funcional para realização de tais funções, ainda que não haja 

independência hierárquica. O compliance officer deve estar efetivamente dotado de 

poderes de vigilância (corretamente delegados) que permitam o alcance da finalidade 

pretendida, não basta uma mera organização cosmética.  

A partir da breve análise das funções exercidas pelo compliance officer no âmbito 

de uma organização empresarial em (criminal) compliance, é possível resumir seus deveres 

funcionais em um núcleo extremamente duro e concentrado, independentemente de todas 

as outras funções que ele possa e deva exercer de dentro da empresa.  

Havendo a configuração e implementação de uma organização em (criminal) 

compliance, ao compliance officer incumbirá dois deveres funcionais fundamentais, os 

quais, inclusive, se configuram em verdadeira relação de causa e consequência. O segundo 

será inexoravelmente dependente e consequente do primeiro.  

Em primeiro lugar, deve o compliance officer exercer a correta vigilância 

(monitoramento e controle) sobre a conformidade ao Direito (Penal) nas diversas camadas 

da empresa. Trata-se de funções de detecção e investigação do risco penal, as quais devem 

                                                           
840ROBLES PLANAS, Ricardo. Estudos de dogmática jurídico-penal: fundamentos, teoría do delito e direito 

penal económico, cit., p. 247. 
841SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Deberes de vigilância y compliance empresarial. In: KUHLEN, Lothar; 

MONTIEL, Juan Pablo; ORTINZ DE URBINA GIMENO, Iñigo (Eds.). Compliance y teoría del derecho 

penal, cit., p. 104. 
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ser realizadas por meio dos mecanismos internos implementados e geridos no âmbito da 

empresa em grau de efetividade842.  

Em segundo lugar, se na realização de seus deveres de vigilância, o encarregado 

toma conhecimento, identifica a existência de um risco penal (desconformidade), deve ele 

transmitir a irregularidade ao órgão competente para sua correção843.  

Importante, ainda, é que todos esses deveres sejam juridicamente possíveis ao 

compliance officer. Para exercer plenamente a vigilância e a transmissão da informação, 

bem como todas as demais funções de seu cargo, deve haver possibilidade jurídica ao 

encarregado. Por consequência, não se pode também esperar – e muito menos exigir –que 

ele atue além e de forma contrária às possibilidades jurídicas concretamente delimitadas 

para sua função.  

Nesse contexto, ainda que o responsável pelo cumprimento normativo interno da 

empresa atue em grau de subordinação hierárquica, deve se garantir, ao menos, 

independência funcional. De nada adiantará a possibilidade jurídica de agir, se esta estiver 

limitada por uma organização em compliance cosmética e pela inexistência de poderes 

reais de vigilância, apenas alcançável por meio da correta delegação844.  

São esses os deveres que primordialmente importam na análise concreta da 

possibilidade – ou não – de responsabilização penal do compliance officer: vigilância dos 

riscos penais e transmissão das informações obtidas aos superiores competentes.  

Mas ainda que neste tópico tenha sido apresentado um esboço mínimo sobre os 

deveres fundamentais da função do compliance officer, ainda é difícil qualquer afirmação 

solapada sobre sua responsabilidade penal.  

Não se pode simplesmente afirmar, com base no que até aqui analisado, que“o 

compliance officer pode ser responsabilizado penalmente pela infração (omissão) de seus 

deveres” ou que “o compliance officer não pode ser responsabilizado penalmente pela 

infração (omissão) de seus deveres”. 

                                                           
842LASCURAÍN SÁNCHEZ, Juan Antonio. La responsabilidad penal individual por los delitos de empresa. 

In: NIETO MÁRTIN, Adán; LASCURAÍN SÁNCHEZ, Juan Antonio; BLANCO CORDERO, Isidoro; 

GÁRCIA MORENO, Beatriz (Dirs.). Manual de cumplimiento penal en la empresa, cit., p. 302. 
843ROBLES PLANAS, Ricardo. Estudos de dogmática jurídico-penal: fundamentos, teoría do delito e direito 

penal económico, cit., p. 252. 
844Conforme adiantado, as questões relacionadas à delegação de deveres de compliance será especificamente 

tratada no capítulo seguinte.  
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A falta de concretude, uniformidade e, inclusive, de definição legal acerca da figura 

do compliance officer, são, como visto, características que orbitam essa figura, ainda que a 

doutrina crie certo espaço de consenso. Inevitavelmente, isso atrai consequências para o 

plano da responsabilidade penal.  

Os limites de tais deveres apenas podem ser determinados em situações minimante 

concretas, as quais ainda não foram aqui analisadas propositadamente845. Para se concluir 

adequadamente em um sentido ou em outro, é necessário analisar o exercício das funções 

do compliance officer de forma concreta e à luz dos pressupostos dos crimes omissivos 

impróprios anteriormente obtidos.  

Isso não é possível também sem que se analise a questão do compliance officer sob 

a perspectiva da realidade brasileira.  

 

2.4. A realidade brasileira 

 

As mesmas influências que alcançaram os diversos ordenamentos jurídicos em 

âmbito internacional, a partir de sua origem nos Estados Unidos, e retroalimentação por 

meio de instrumentos de soft law, produziram efeitos também no Brasil, ainda que estes 

tenham se notado de forma mais acentuada apenas a partir dos últimos anos.  

Empresas brasileiras com atuação internacional e, principalmente, aquelas que 

cotizam ações na bolsa americana, já estão necessariamente “acostumadas” com a 

exigência de mecanismos internos de controle impostos por normas regulatórias. Da 

mesma forma, empresas brasileiras que estão submetidas à regulação legal nacional acerca 

da matéria, como por exemplo é o caso de instituições financeiras.  

Porém, mesmo empresas brasileiras com atuação nacional e internacional, que não 

estão submetidas a exigência regulatória-legal de mecanismos internos de controle, têm 

adotado uma organização em compliance, a fim de se adequarem a essa nova realidade 

global846.  

                                                           
845Tais questões apresentam maior capacidade de rendimento na análise concreta da possibilidade ou não de 

responsabilização penal do compliance officer por omissão imprópria, razão pela qual opta-se por não as 

tratar aqui, reservando seu enfrentamento para o referido tópico específico.  
846Nesse sentido vide: KPMG, Pesquisa de maturidade do compliance no Brasil. 2. ed. 2017. Disponível em: 

<https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/br/pdf/2017/01/br-kpmg-pesquisa-maturidade-2a-edicao.pdf>. 
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Da mesma forma que crises de criminalidade e econômicas ao redor do mundo 

foram responsáveis por um verdadeiro “baby boom” do compliance, os recentes casos de 

corrupção, nacional e internacional, envolvendo empresas brasileiras, revelados, por 

exemplo, a partir da denominada operação “Lava Jato”, efervescem o debate em torno da 

necessidade de mecanismos de controle internos no exercício da atividade empresarial – e 

as consequências jurídico-penais deles decorrentes847.  

Registre-se, inclusive, que se antes o título de maior caso de sistema de compliance 

defeituoso (cosmético) era detido pela alemã Siemens, talvez agora este título pertença ao 

Brasil848.  

Mais uma vez mostra-se presente o movimento e a importância internacional acerca 

da existência de mecanismos internos de controle no âmbito das empresas. Na era global, 

as fronteiras físicas soberanas dos Estados continuam a existir, mas a diluição das 

fronteiras normativas geradas pela sua internacionalização são uma realidade dada.  

No âmbito normativo brasileiro, a regulação legal de mecanismos internos de 

controle em empresas surge na legislação sobre lavagem de capitais e na legislação 

anticorrupção. 

 

a) Lei nº 9.613/1998 – Lei de Combate à Lavagem de Capitais 

A lei sobre lavagem de capitais foi a primeira a tratar expressamente sobre mecanismos 

internos de controle com características de compliance, no marco legislativo brasileiro.  

Em inegável movimento de internacionalização (harmonização) da legislação 

penal, influenciado por instrumentos de hard law, como a Convenção de Viena de 1988849, 

                                                           
847Nesse sentido vide: SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Compliance, direito 

penal e lei anticorrupção, cit., p. 321 e ss. 
848No final de 2016, empresas do Grupo Odebrecht, envolvidas em diversas investigações internacionais, 

iniciadas a partir da operação “Lava Jato”, celebraram acordos com autoridades brasileiras, suíças e 

americanas. Mais uma vez a força extraterritorial do FCPA mostrou-se presente. Nesse contexto, 

independentemente da ausência de responsabilidade penal da pessoa jurídica pela prática de crimes de 

corrupção no Brasil, o risco penal perante cortes americanas era realizável a partir da legislação americana. 

Por sua vez, além da fixação da maior multa já registrada na história de um caso envolvendo corrupção 

internacional, as empresas comprometeram-se a reestruturar seus mecanismos internos de controle, e de 

prevenção de riscos penais, adotando standards de efetividade, como aqueles utilizados pela alemã 

Siemens. Nesse sentido vide: THE UNITED STATES. Department of Justice. Odebrecht and Braskem 

Plead Guilty and Agree to Pay at Least $3.5 Billion in Global Penalties to Resolve Largest Foreign Bribery 

Case in History. Dec. 2016. Disponível em: <https://www.justice.gov/opa/pr/odebrecht-and-braskem-plead-

guilty-and-agree-pay-least-35-billion-global-penalties-resolve>. 
849CALLEGARI, André Luís; WEBER, Ariel Barazzetti. Lavagem de dinheiro. São Paulo: Atlas, 2014. p. 81. 
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e de soft law, como as recomendações do GAFI850, o Brasil promulgou, em 1998, a Lei nº 

9.613851. 

Inicialmente considerada legislação de segunda geração de combate à lavagem de 

capitais, em razão do estabelecimento de rol taxativo de crimes antecedentes, a Lei nº 

9.613/1998, além de estabelecer normas penais, também passou a exigir cooperação 

privada entre órgãos públicos reguladores ou fiscalizadores e pessoas jurídicas, que 

tornaram-se obrigadas a adotar mecanismos internos de controle para prevenção da prática 

de lavagem, com deveres de identificação e comunicação sobre sujeitos e determinadas 

operações852.  

É a lei de combate à lavagem de capitais que inaugura os primeiros sistemas de 

compliance na realidade brasileira853.  

Em 2012, a Lei nº 9.613/1998 ainda foi sensivelmente alterada pela Lei nº 12.683, a 

qual entre outras modificações, além de excluir o rol de crimes antecedentes, alterou as 

normas relacionadas aos mecanismos internos de controle impostos às pessoas legalmente 

obrigadas.  

Adotando a mesma linha de expansão veiculada em outros países, o artigo 9º da Lei 

nº 9.613/1998 ampliou o quadro de pessoas obrigadas a adotar mecanismos de controle de 

prevenção de lavagem de capitais. Assim, passou-se a obrigar não mais apenas pessoas 

jurídicas, mas também pessoas físicas, convertendo-as em verdadeiros sujeitos em posição 

especial de vigilância (gatekeepers)854. Nesse sentido, destacam Gustavo Badaró e 

Pierpaolo Bottini: 

Com a aprovação da Lei 12.683/2012, todas pessoas físicas que atuem 

em qualquer dos setores sensíveis devem observar as normas de 

vigilância e comunicação previstas nos arts. 10 e 11 da lei em comento. 

Por exemplo, pela redação anterior apenas as pessoas jurídicas que 

atuavam com compra e venda de imóveis eram obrigadas ao 

cumprimento das normas referidas. Agora, as pessoas físicas dedicadas a 

                                                           
850SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Compliance, direito penal e lei 

anticorrupção, cit., p. 174. 
851“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”. 
852BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos 

penais e processuais penais; comentários à Lei 9.613/1998 com as alterações da Lei 12.683/2012. 2. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 44 e ss.  
853SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Compliance, direito penal e lei 

anticorrupção, cit., p. 180. 
854SARCEDO, Leandro. Compliance e responsabilidade penal da pessoa jurídica, cit., p. 34-35 
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tais atividades – os corretores autônomos – também devem observar as 

regras previstas na lei855. 

 

Referida diretriz legislativa encampada pela Lei nº 12.683/2012, que ampliou 

significativamente os deveres de (controle) colaboração do setor privado no combate à 

lavagem de capitais, surge das dificuldades investigativas decorrentes do monopólio da 

atuação das autoridades públicas, em razão da complexidade dos atos criminosos e da 

existência de esferas de sigilo que dificultariam o controle e o reconhecimento de atos 

suspeitos.  

Mas ela também não escapa de críticas, uma vez que uma interpretação ampla da 

nova redação do artigo 9º da Lei nº 9.613/1998 incidiria sobre atividades nas quais o dever 

de sigilo sobre informações obtidas no exercício profissional é previsto e exigido por lei, 

como no caso do exercício da advocacia856.  

Para estes “vigilantes” (gatekeepers), pessoas físicas ou jurídicas que, em razão de 

sua atividade profissional, em tese encontrar-se-iam mais próximas de uma área sensível 

ao cometimento de lavagem de capitais, impõem-se os deveres previstos nos artigos 10 e 

11 da Lei nº 9.613/1998, alterados pela Lei nº 12.683/2012.  

O artigo 10, por sua vez, estabelece diversos deveres relacionados à organização em 

compliance para prevenção de riscos decorrentes da prática de lavagem de capitais. Os 

incisos I e II, cuidam dos deveres de tratamento das informações sobre clientes (know your 

client) e operações das pessoas obrigadas (artigo 9º). São deveres de identificação e 

manutenção atualizada de cadastros de clientes, bem como de manutenção de registros de 

todas operações suspeitas, nos termos definidos pelas autoridades competentes.  

O inciso III trata especificamente do dever de se organizar em compliance, 

impondo taxativamente que as pessoas obrigadas do artigo 9º “deverão adotar políticas, 

procedimentos e controles internos, compatíveis com seu porte e volume de operações, que 

lhes permitam atender ao disposto” no artigo 10º e no artigo 11, conforme disciplinado 

pelos órgãos competentes857. 

Os incisos IV e V ainda disciplinam deveres de cadastramento e manutenção de 

registros junto a órgãos reguladores ou fiscalizadores competentes, que na falta destes, 

                                                           
855BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais 

e processuais penais; comentários à Lei 9.613/1998 com as alterações da Lei 12.683/2012, cit., p. 45. 
856Id. loc. cit. 
857Id. Ibid., p. 46. 



226 
 

deverão ser feitos junto ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). 

Ainda são impostos deveres e formas de atendimento às requisições oriundas dos órgãos 

competentes.  

O artigo 11, por sua vez, estabelece deveres de comunicação de operações suspeitas 

por parte das pessoas obrigadas do artigo 9º aos órgãos reguladores ou fiscalizadores 

competentes, bem como seus prazos e formas de tratamento.  

Nesse contexto, a delimitação das obrigações (e possibilidades jurídicas de agir) de 

compliance impostas pela Lei nº 9.613/1998 são reguladas especificamente por cada setor 

de atuação, os quais tomariam como base a Resolução COAF nº 24/2013858. Assim 

complementa Heloísa Estellita: 

O detalhamento dessas obrigações encontra-se na regulamentação de 

cada setor, mas envolverá, tomando por base, ilustrativamente, a 

Resolução COAF 24/2013, tarefas de seleção e treinamento de 

empregados; disseminação de conteúdo das normas de prevenção da 

empresa entre seus membros de forma contínua; monitoramento das 

atividades desenvolvidas pelos empregados; prevenção de conflitos entre 

os interesses comerciais e empresariais e os mecanismos de prevenção à 

lavagem e ao financiamento do terrorismo; procedimentos de especial 

atenção quanto a operações suspeitas, com a respectiva formalização das 

atividades; monitoramento e cadastramento de clientes e registro de 

operações; mitigação de riscos de lavagens em novos produtos, serviços 

ou tecnologias e verificação periódica da eficácia da política adotada (art. 

2.º). A intensidade dessas tarefas deverá ser sempre proporcional ao porte 

da empresa e volume de operações, dispensando-se empresas de pequeno 

porte do cumprimento de algumas delas (art. 3.º)859. 

 

Importante destacar, ainda, que o artigo 12 da Lei nº 9.613/1998, alterado pela Lei 

nº 12.683/2012, impõe a aplicação de sanções administrativas (incisos I ao IV), contra as 

pessoas obrigadas do artigo 9º, em caso de descumprimento dos deveres de compliance 

previstos nos artigos 10 e 11.  

A criação de “vigilantes” (gatekeepers), obrigados a identificar seus clientes e a 

manter registros dos mesmos, e de suas operações, ainda havendo a necessidade de que 

comuniquem certas operações financeiras, tudo a fim de que seja evitado o cometimento 

do crime de lavagem de dinheiro, perfazem uma clara noção de criminal compliance860. 

                                                           
858BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais 

e processuais penais; comentários à Lei 9.613/1998 com as alterações da Lei 12.683/2012, cit.,  p. 58 e ss. 
859ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 212. 
860SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Compliance, direito penal e lei 

anticorrupção, cit., p. 180. 
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Por fim, conforme ainda aponta Heloísa Estellita, a Lei nº 9.613/1998 (artigo 9º) é o 

único diploma legal brasileiro que determina especificamente a criação da figura de um 

encarregado de vigilância (cumprimento), um compliance officer. Mas, ainda que haja essa 

exigência, não existe heterorregulação por parte do setor regulatório no sentido de como 

deve ser estruturada essa função no âmbito da empresa, como exceção à área de regulação 

do BACEN. Nesse sentido, complementa a autora:  

No caso da lavagem de capitais, no Brasil, há exigência de escolha e 

indicação de um responsável, seja perante o COAF, nas áreas sujeitas à 

sua fiscalização, seja perante o BACEN, para o setor bancário, mas nada 

impede que esses responsáveis acumulem também outras funções, como 

sói acontecer com a diretoria jurídica. Exceção feita à área de regulação 

do BACEN, que exige que o responsável tenha nível hierárquico de 

diretor, o restante da regulação setorial de prevenção à lavagem não traz 

especificações acerca do nível hierárquico que deve ser ocupado pelo 

responsável861. 

 

b) Lei 12.846/2013 – Lei Anticorrupção 

Assim como no caso da legislação de combate à lavagem de capitais, o legislador 

brasileiro, por influência internacional lastreada em medidas oriundas de organismos como 

OCDE, e a Convenção da Organização das Nações Unidas contra a Corrupção, bem como 

de instrumentos normativos como o FCPA, e o “United Kingdom Bribery Act”, editou a 

Lei nº 12.846/2013, que veio a ficar conhecida como Lei Anticorrupção862.  

Trata-se, principalmente, de diversos dispositivos legais que visam coibir e 

sancionar, civil e administrativamente, a prática de atos lesivos à administração pública, 

nacional e estrangeira, cometidos no interesse e benefício das pessoas jurídicas descritas na 

lei em questão. 

Apesar de sua extensão, o que importa para o presente estudo é especificamente a 

previsão legal contida em seu artigo 7º, inciso VIII. Ao tratar da responsabilização 

administrativa da pessoa jurídica, e das possíveis sanções, estabeleceu-se que será levado 

em consideração na aplicação das mesmas, “a existência de mecanismos e procedimentos 

internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação 

efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica”.  

                                                           
861ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 213. 
862SARCEDO, Leandro. Compliance e responsabilidade penal da pessoa jurídica, cit., p. 132; SILVEIRA, 

Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Compliance, direito penal e lei anticorrupção, cit., p. 183. 
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Trata-se, aqui, da já observada política da “cenoura e do porrete”, mais 

especificamente da “cenoura”. 

A Lei Anticorrupção, ao estabelecer o disposto no artigo 7º, inciso VIII, teria 

consagrado a noção de compliance na realidade normativa brasileira863.  

Observa-se que o artigo 7º, inciso VII, ainda prevê que será levada em consideração 

a cooperação da pessoa jurídica para a apuração das infrações previstas na lei, o que não 

deixa de ser uma característica de uma organização em compliance, “post facto”. 

Por fim, o parágrafo único do artigo 7º estabeleceu que os parâmetros de avaliação 

de mecanismos e procedimentos de compliance previstos no inciso VIII do caput seriam 

estabelecidos em regulamento do Poder Executivo federal. 

Leandro Sarcedo afirma que essa reserva legal é de suma importância para a 

efetividade da organização em compliance pretendida pela lei. Ela traria a ideia de que as 

obrigações de compliance têm padrão mínimo exigível por instrumento normativo, sem o 

qual não seria possível orientar o destinatário da norma no cumprimento da lei. Além 

disso, torna mais céleres as possibilidades de alteração do conteúdo exigível para 

organização em compliance, frente às constantes mudanças da sociedade, o que não seria 

possível por meio do tradicional engessamento legislativo. Por último, ainda se evitaria que 

diversos órgãos estatais criem seus próprios regulamentos e “transformem as obrigações 

de cumprimento normativo num emaranhado indecifrável para as empresas”864. 

A partir disso, apenas em 2015, o Poder Executivo federal promulgou o Decreto nº 

8.420, que veio a regulamentar a questão, mais especificamente em seu capítulo IV, sob o 

título “do programa de integridade”, por meio dos artigos 41 e 42.  

O artigo 41, que trata de definir requisitos mínimos de um compliance program no 

âmbito da Lei nº 12.846/2013, estabelece que este consiste, “ no âmbito de uma pessoa 

jurídica, no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e 

incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de 

conduta, políticas e diretrizes com objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, 

irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou 

estrangeira”. 

                                                           
863SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Compliance, direito penal e lei 

anticorrupção, cit., p. 190. 
864SARCEDO, Leandro. Compliance e responsabilidade penal da pessoa jurídica, cit., p. 134. 
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Complementarmente, seu parágrafo único ainda prevê que o “programa de 

integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as características e 

riscos atuais das atividades de cada pessoa jurídica, a qual por sua vez deve garantir o 

constante aprimoramento e adaptação do referido programa, visando garantir sua 

efetividade”.  

A partir de tal regulação, Renato de Mello Jorge Silveira e Eduardo Saad-Diniz 

tratam de afirmar os conteúdos mínimos (standards) de um departamento de compliance 

originado a partir da Lei Anticorrupção: 

De um lado, foi-se consolidando a ideia de que os departamentos de 

compliance devem apresentar conteúdos básicos, a saber: (1) as estruturas 

que vinculem o programa de compliance aos códigos de conduta, 

auditoria interna e monitoramento; (2) os mecanismos adotados para 

prevenção e detecção das violações, além das sanções internas correlatas, 

dos procedimentos de investigação e dispositivos de disclosure; (3) 

treinamento e especialização contínuos; (4) porém com previsão de 

instrumentos que preservem a privacidade dos empregados nos sistemas 

de delegação de deveres; (5) canais seguros de comunicação de infrações 

(hotlines) e instrumentos de proteção dos informantes (whistleblowers); 

(6) um sistema de documentação e segurança da informação865. 

 

Na mesma linha, o artigo 42 do Decreto 8.420/2015 ainda estabelece, ao longo dos 

incisos de seu caput, dezesseis standards para avaliação da existência, aplicação e 

efetividade de uma organização em compliance nos termos do artigo 7º, inciso VIII, da Lei 

nº 12.846/2013. São eles:  

I - comprometimento da alta direção da pessoa jurídica, incluídos os 

conselhos, evidenciado pelo apoio visível e inequívoco ao programa; 

II - padrões de conduta, código de ética, políticas e procedimentos de 

integridade, aplicáveis a todos os empregados e administradores, 

independentemente de cargo ou função exercidos; 

III - padrões de conduta, código de ética e políticas de integridade 

estendidas, quando necessário, a terceiros, tais como, fornecedores, 

prestadores de serviço, agentes intermediários e associados; 

IV - treinamentos periódicos sobre o programa de integridade; 

V - análise periódica de riscos para realizar adaptações necessárias ao 

programa de integridade; 

VI - registros contábeis que reflitam de forma completa e precisa as 

transações da pessoa jurídica; 

                                                           
865SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Compliance, direito penal e lei 

anticorrupção, cit., p. 324-325. 
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VII - controles internos que assegurem a pronta elaboração e 

confiabilidade de relatórios e demonstrações financeiros da pessoa 

jurídica; 

VIII - procedimentos específicos para prevenir fraudes e ilícitos no 

âmbito de processos licitatórios, na execução de contratos administrativos 

ou em qualquer interação com o setor público, ainda que intermediada 

por terceiros, tal como pagamento de tributos, sujeição a fiscalizações, ou 

obtenção de autorizações, licenças, permissões e certidões; 

IX - independência, estrutura e autoridade da instância interna 

responsável pela aplicação do programa de integridade e fiscalização de 

seu cumprimento; 

X - canais de denúncia de irregularidades, abertos e amplamente 

divulgados a funcionários e terceiros, e de mecanismos destinados à 

proteção de denunciantes de boa-fé; 

XI - medidas disciplinares em caso de violação do programa de 

integridade; 

XII - procedimentos que assegurem a pronta interrupção de 

irregularidades ou infrações detectadas e a tempestiva remediação dos 

danos gerados; 

XIII - diligências apropriadas para contratação e, conforme o caso, 

supervisão, de terceiros, tais como, fornecedores, prestadores de serviço, 

agentes intermediários e associados; 

XIV - verificação, durante os processos de fusões, aquisições e 

reestruturações societárias, do cometimento de irregularidades ou ilícitos 

ou da existência de vulnerabilidades nas pessoas jurídicas envolvidas; 

XV - monitoramento contínuo do programa de integridade visando seu 

aperfeiçoamento na prevenção, detecção e combate à ocorrência dos atos 

lesivos previstos no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013; e 

XVI - transparência da pessoa jurídica quanto a doações para candidatos 

e partidos políticos. 

 

Na avaliação dos parâmetros acima listados, ainda serão considerados o porte e as 

especificidades de cada pessoa jurídica, levando em conta a quantidade de funcionários, 

empregados e colaboradores; a complexidade da hierarquia interna e a quantidade de 

departamentos, diretorias ou setores; a utilização de agentes intermediários como 

consultores ou representantes comerciais; o setor do mercado em que atua; os países em 

que atua, direta ou indiretamente; o grau de interação com o setor público e a importância 

de autorizações, licenças e permissões governamentais em suas operações; a quantidade e a 

localização das pessoas jurídicas que integram o grupo econômico; e o fato de ser 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte.  

 



231 
 

Por fim, o parágrafo 4º do artigo 42 do Decreto nº 8.420/2015 ainda estabelece a 

competência do Ministro da Transparecia e Controladoria-Geral da União expedir 

orientações, normas e procedimentos complementares referentes à avaliação dos 

programas de compliance das pessoas jurídicas instituídos pela Lei Anticorrupção e 

regulamentado pelo referido decreto. Atualmente, essa regulação é feita por meio da 

Portaria CGU nº 909/2015, a qual define que, para que o programa de compliance das 

pessoas jurídicas seja avaliado, deve ela apresentar relatório de perfil e relatório de 

conformidade do programa. 
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3. O PAPEL DO COMPLIANCE OFFICER E A RELEVÂNCIA PENAL 

DE SUA OMISSÃO 

 

Ao longo da primeira parte do presente estudo, foram examinados e estabelecidos 

os pressupostos jurídico-penais que orientam a equiparação legal entre omissão e ação, em 

todas suas vertentes.  

Nesse contexto, ainda que o ponto nevrálgico da possibilidade de imputação pela 

não evitação de um resultado típico previsto em tipo penal da parte especial resida no fato 

de o omitente apresentar elementos (jurídicos) pessoais especiais, e o exame dessa posição 

ser o grande cerne da investigação proposta, foram apurados os demais elementos que 

compõem a tipicidade objetiva da omissão imprópria, já que, apenas quando presentes 

todos eles, há que se cogitar responsabilidade penal.  

Mais do que uma análise meramente legalista, de leitura fria do texto legal, foi 

realizada uma extensa – porém necessária – delimitação dogmática em torno da questão, 

pois, somente assim, foi possível, em respeito aos princípios norteadores do Direito Penal 

moderno, compreender e estabelecer a relevância penal da omissão à luz do que dispõe o 

artigo 13, § 2º, do Código Penal. 

Para haver relevância penal da omissão imprópria, ao menos do ponto de vista de 

sua tipicidade objetiva, deve-se constatar, então, a) situação típica; b) posição de garante 

do omitente; c) não realização da ação determinada e esperada, apesar da capacidade 

físico-real de ação, com cognoscibilidade sobre a situação; e d) nexo de causalidade e 

imputação objetiva do resultado, compreendido como acontecimento típico.  

A posição de garante, e a existência de deveres dela decorrentes, por sua vez, 

conforme visto, não surge da mera existência de deveres jurídicos formais, como, por 

exemplo, da simples ocupação de um cargo na estrutura de uma empresa, de sua 

designação no estatuto social ou no organograma. Para se afirmar deveres de natureza 

penal, estes devem, necessariamente, também estar fundamentados penalmente 

(materialmente). O que fundamenta penalmente as posições de garante é a diretriz material 

do domínio sobre o fundamento do resultado, o qual se decompõe no domínio sobre o 

desamparo do bem jurídico (garante de proteção) e no domínio sobre uma causa essencial 

do resultado (garante de vigilância).  
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Já na segunda parte da presente investigação, foram analisadas as questões que 

envolvem a organização empresarial em compliance, mais especificamente no que toca ao 

denominado criminal compliance, desde sua origem e desenvolvimento, impulsionado por 

movimentos de uniformização legislativa mundial, até o estado atual da questão, sob a 

perspectiva de nosso ordenamento jurídico.  

Foi visto que com o criminal compliance a organização empresarial busca 

estabelecer uma normatividade interna, por meio da autorregulação, que minimize ou evite 

riscos decorrentes da violação de normas penais em sua atividade econômica. 

A partir de tal análise, estabeleceu-se a definição (geral) do papel e das funções 

essenciais do compliance officer, responsável pela configuração, implementação e 

monitoramento (gestão) da organização em compliance nas empresas. O âmbito de seus 

deveres funcionais foi delimitado a um núcleo extremamente duro e concentrado, 

independentemente de todas as outras funções que ele possa a vir exercer (concretamente) 

na empresa. Nesse contexto, seus deveres essenciais são de detecção e investigação do 

risco penal, e de comunicação em caso de identificação da existência de risco penal 

(desconformidade).  

É chegado o momento, portanto, de conjugar esses dois grandes blocos teóricos, 

enfrentamento, especificamente, o objeto central da presente investigação: a possibilidade 

ou não de responsabilização penal do compliance officer a título de omissão imprópria, ou 

seja, a relevância penal de sua omissão, com base nos critérios até aqui estabelecidos. 

 

3.1. Aportes necessários sobre a empresa como fonte de perigo e de seus dirigentes 

como garantes 

 

O criminal compliance se ocupa, conforme visto, das medidas que a direção 

empresarial, sob o marco de seu dever de supervisão, adota para a evitação de infrações 

jurídico-penais. Já se sustenta, inclusive, o encaixe do criminal compliance às concepções 

do Direito Penal do risco, de forma que ele estaria movido pela percepção sobre o aumento 

dos riscos jurídico-penais por parte das empresas, tornando a minimização de tais riscos o 

seu fim866. Por sua vez, para a criação de mecanismos de antecipação do risco penal, seria 

necessária a análise jurídica de todas as relações pertinentes à atividade da empresa, sejam 
                                                           
866KUHLEN, Lothar. Cuestiones fundamentales de compliance y derecho penal, cit., p. 65. 
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elas internas (entre seus membros – diretores, funcionários, etc.), ou externas (entre a 

empresa e terceiros)867.  

Observa-se, portanto, que tal fenômeno nasce, é desenvolvido, e se manifesta, 

dentro do contexto da atividade empresarial. Consequentemente, uma vez que as questões 

relacionadas à responsabilidade penal do compliance officer necessariamente ocorrem 

dentro desse microcosmo específico, elas não podem ser analisadas de maneira autônoma e 

separada, ou simplesmente ignorando essa realidade.  

Por tais motivos, para tratar do objeto central da presente investigação, alguns 

aportes preliminares ainda são necessários no que se refere à identificação da 

responsabilidade penal no âmbito da empresa, mais precisamente sob o enfoque da 

omissão imprópria e da delimitação do risco penal ao qual ela é referenciada (infrações 

jurídico-penais no contexto empresarial). 

Ao tratar da dogmática, e da política criminal, relacionada às infrações jurídico-

penais no contexto empresarial, Bernd Schünemann estabelece o que ele compreende por 

delitos econômicos praticados a partir de uma empresa868. 

Em sentido amplo, delitos econômicos seriam todas as ações puníveis cometidas 

dentro do marco da participação na vida econômica, ou em estreita conexão com ela. Por 

sua vez, os delitos econômicos praticados a partir de uma empresa se manifestariam de 

duas formas distintas: criminalidade na empresa (Betriebskriminalität) e criminalidade de 

empresa (Unternehmenskriminalität)869. 

A criminalidade na empresa resulta do comportamento socialmente danoso de seus 

colaboradores contra a própria empresa ou ainda contra outros colaboradores. Ou seja, o 

signo distintivo dessa forma de criminalidade empresarial é que os delitos não são 

praticados no interesse da empresa, mas apenas ocorreriam em seu âmbito fático. Podem 

ser exemplos dessa espécie de delitos econômicos a administração desleal – prevista na 

legislação alemã e espanhola – e o estelionato contra a própria empresa870. 

                                                           
867SARCEDO, Leandro. Compliance e responsabilidade penal da pessoa jurídica, cit., p. 45. 
868No mesmo sentido: MARTÍNEZ-BUJÁN PEREZ, Carlos. Derecho penal económico y de la empresa: 

parte general, cit., p. 116 e ss.  
869SCHÜNEMANN, Bernd. Cuestiones básicas de dogmática jurídico-penal y de política criminal acerca de 

la criminalidad de empresa. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Madrid, t. 41, fasc. 2, p. 529-

558, 1988. p. 529-530. 
870SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Fundamentos del derecho penal de la empresa. Madrid: Edisofer S.L., 

2013. p. 34. 
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Já a criminalidade de empresa representaria o sumo dos delitos econômicos. São os 

crimes praticados a partir de uma empresa ou, conforme destaca Bernd Schünemann, 

praticados por pessoas naturais que “atuam para uma empresa econômica, ou seja, para 

uma unidade organizada que está determinada pelo final econômico ao qual servem um ou 

vários estabelecimentos por sua vez coordenados entre si”871. 

O conceito de criminalidade de empresa designaria, portanto, todo âmbito dos 

delitos econômicos nos quais, por meio de uma atuação para uma empresa, se lesionam 

bens jurídicos e interesses externos, incluindo também bens jurídicos e interesses próprios 

dos colaboradores da empresa872.  

Sob o enfoque dogmático, em regra, os casos de criminalidade na empresa seriam 

resolvidos de forma mais simples, enquanto a criminalidade de empresa desafiaria mais 

intensamente os modelos de nosso Direito Penal. Nesse sentido destaca Bernd 

Schünemann; 

[...] os dois grupos de casos mencionados em último lugar, que 

conformam a chamada criminalidade na empresa (Betriebskriminalität), 

podem submeter-se sem dificuldades às regras dos delitos comuns desde 

o ponto da dogmática jurídico-penal, e porque desde o ponto de vista 

político-criminal e criminológico criam questões muito distintas das que 

criadas pela criminalidade de empresa em sentido estrito: a influência 

criminógena de uma “atitude criminal de grupo”, as dificuldades de 

determinação normativa das competências e, por consequência disso, de 

imputação jurídico-penal, e os problemas de averiguação do verdadeiro 

responsável – para mencionar tão somente alguns dos seguintes temas de 

discussão – produzem, em conjunto, quebra-cabeças em relação à 

criminalidade de empresa, mas não em relação à criminalidade na 

empresa, a qual por sua vez produz problemas próprios873.  

 

Uma das maiores dificuldades dos casos de criminalidade de empresa resulta, em 

grande parte, do fato punível ser praticado dentro do marco de uma empresa, ou seja, de 

um grupo de pessoas organizado por meio da divisão de trabalho. Uma vez que é 

essencialmente típico do marco da atividade empresarial a divisão entre responsabilidade e 

ação, surgem problemas de imputação jurídico-penal874. Isso significa que, muitas vezes, a 

                                                           
871SCHÜNEMANN, Bernd. Cuestiones básicas de dogmática jurídico-penal y de política criminal acerca de 

la criminalidad de empresa, cit., p. 529 (tradução nossa). 
872MARTÍNEZ-BUJÁN PEREZ, Carlos. Derecho penal económico y de la empresa: parte general, cit., p. 

118-119. 
873SCHÜNEMANN, Bernd. Cuestiones básicas de dogmática jurídico-penal y de política criminal acerca de 

la criminalidad de empresa, cit., p. 530 (tradução nossa). 
874SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito penal empresarial: a omissão do empresário como crime, cit., 

p. 53-56. 
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lesão do bem jurídico é levada a cabo por uma pessoa que não é, neste aspecto, 

verdadeiramente responsável ou, ao menos, não tem exclusiva responsabilidade pelo 

fato875. Assim aponta Pierpaolo Cruz Bottini: 

A empresa é estruturada – em geral – por um complexo feixe de 

competências e de distribuição de trabalho, de forma vertical e horizontal, 

na qual cada membro desempenha suas atividades dentro de um círculo 

de atribuições que lhe é designado. Nessa seara, a apuração das 

responsabilidades por atos lesivos é difícil, ainda mais quando se busca 

atribuí-la aos superiores hierárquicos, que em geral estão distantes da 

execução de atos concretos que apresentam riscos para bens jurídicos876. 

 

Bernd Schünemann afirma, inclusive, que, do ponto de vista político-criminal, pode 

ser danoso ao efeito preventivo das normas de Direito Penal que a responsabilização por 

um delito cometido nessas circunstâncias se esgote na punição apenas daquele que realiza 

a conduta típica por sua atuação comissiva, o qual, em geral, ocuparia as camadas 

inferiores da empresa, em grau de subordinação hierárquica, e não seria o verdadeiro titular 

da responsabilidade pelo fato877. 

Surge, então, a grande questão acerca de até que ponto, e sob quais condições e 

pressupostos, pode o verdadeiro titular da responsabilidade pelo fato ser penalmente 

imputado pela ocorrência do acontecimento típico pela via omissiva imprópria. Nesse 

sentido destaca Renato de Mello Jorge Silveira: 

A responsabilidade, em um novo cenário, dá-se de forma diversa, baseada 

na afirmação de uma coautoria vertical, ou seja, em modelo que procura 

responsabilidades desde os escalões superiores aos inferiores, de cima a 

baixo, top down, buscando, assim, também em escalões superiores de 

hierarquia, quem teria o dever de evitar o cometimento de crimes, tendo-

se em conta, assim, que ele são verdadeiramente os garantes da empresa. 

Essa, acaba se mostrando como uma forma estritamente lógica de se 

pretender uma imputação penal878. 

 

Evidentemente que isso apenas é possível sob a condição de que estarem presentes 

todos pressupostos jurídico-penais da omissão imprópria879. Somente dessa forma poderá se 

                                                           
875SCHÜNEMANN, Bernd. Cuestiones básicas de dogmática jurídico-penal y de política criminal acerca de 

la criminalidad de empresa, cit., p. 531. 
876BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Do tratamento penal da ingerência, cit., p. 103. 
877SCHÜNEMANN, Bernd. Cuestiones básicas de dogmática jurídico-penal y de política criminal acerca de 

la criminalidad de empresa, cit., p. 533 (tradução nossa). 
878SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito penal empresarial: a omissão do empresário como crime, cit., 

p. 55. 
879BOCK, Denis. Compliance y deberes de vigilancia en la empresa, cit., p. 121. 
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afirmar que os membros da direção são os responsáveis titulares do acontecimento típico 

praticado por seus subordinados. Conforme já visto, exaustivamente, é manifestamente 

ilegal a responsabilização penal – a qualquer título – pela simples ocupação de um cargo, 

assim como ilegal a imputação por omissão imprópria com base em deveres – posições de 

garante – meramente formais. 

 

a) a empresa como fonte de perigo (permitido) 

Independentemente da teoria adotada para fundamentar a posição de garante dos 

administradores de uma empresa, parece não haver divergência no sentido de que o 

exercício da atividade empresarial pode gerar danos a bens jurídicos de terceiros e da 

coletividade880.  

A atividade empresarial é arriscada881. A empresa, por existir, já possibilita uma 

série de riscos de ocorrência de acontecimentos típicos, os quais podem decorrer da 

criminalidade de empresa ou da criminalidade na empresa. Assim, em se tratando de 

constatar a empresa como possível geradora de risco penal, inicialmente, deve ele ser 

compreendido em todos os sentidos e direções, da “porta para dentro” e da “porta para 

fora”, em nome da empresa ou em desfavor dela própria, contra terceiros ou mesmo contra 

seus colaboradores882. 

Mas, ao mesmo tempo, apesar de apresentar uma série de possíveis riscos, de 

diferentes naturezas, a atividade empresarial é lícita, socialmente útil e necessária, e, por 

tal motivo, inclusive valorada pelo ordenamento jurídico.  

No Brasil, o reconhecimento do direito à associação para o exercício da atividade 

empresarial é reconhecido constitucionalmente em nossa Carta Magna (artigos 5º, inciso 

XIII, XVII, e 170, da Constituição Federal), além de regulado por diversos diplomas 

legais, sobre os quais destaca-se, especialmente, a relevância e importância do Código 

Civil e da Lei das Sociedades Anônimas883.  

                                                           
880Nesse sentido, a título de exemplo vide: DEMETRIO CRESPO, Eduardo. Responsabilidad penal por 

omisión del empresario, cit., p. 125-157; DOPICO GÓMEZ-ALLER, Jacobo. Posición de garante del 

compliance officer por infracción del deber de control, cit., p. 169; SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; 

SAAD-DINIZ, Eduardo. Compliance, direito penal e lei anticorrupção, cit., p. 141; ROXIN, Imme. 

Problemas e estratégias da consultoria de compliance em empresas. Revista Brasileira de Ciências 

Criminais, São Paulo, v. 23, n. 114, p. 321–339, maio/jun. 2015. p. 63. 
881BOCK, Denis. Compliance y deberes de vigilancia en la empresa, cit., p. 120. 
882ROXIN, Imme. Problemas e estratégias da consultoria de compliance em empresas, cit., p. 64. 
883ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 129. 
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A atividade empresarial, a empresa em si, configura, portanto, um risco permitido. 

Mas, ainda que se trate de atividade licitamente permitida, e inclusive valorada pelo 

ordenamento jurídico, os responsáveis por ela não estão desonerados de deveres de 

cuidado. Pelo contrário, conforme já visto, justamente por se tratar de uma atividade que 

irradia riscos (permitidos), devem os responsáveis pela empresa atuar para que a natureza 

do risco não transmude (ao risco não permitido), vindo a produzir infrações-jurídico penais 

que afetem bens jurídicos em decorrência de sua atividade. Deve-se respeitar e cumprir o 

princípio do neminem laedere (não causar dano a outrem). 

Há mais de trinta e cinco anos, ao trabalhar os deveres de cuidado sobre a 

segurança do trabalhador, resultantes da atividade empresarial, Luis Arroyo Zapatero já 

afirmava que a natureza do “risco empresa”, risco criado pelo empresário que a estabelece 

por meio do exercício de sua liberdade econômica de empreender, pode distinguir-se em 

dois momentos: o risco pela abertura da empresa (criação do risco) e o risco pelo exercício 

da empresa (manutenção e desenvolvimento do risco). Nesse sentido destaca o autor 

espanhol:  

Uma vez realizada a abertura da empresa, a integridade dos bens jurídicos 

resta submetida à influência de fatores de riscos de diferente caráter. Por 

uma parte, estão presentes as fontes de risco cujo potencial de perigo se 

buscou eliminar com as medidas de segurança acessórias as quais nos 

referimos no apartado anterior, fontes de risco submetidas a evolução por 

obra de fatores intrínsecos às mesmas ou pela ação concreta sobre elas do 

próprio empresário ou de outras pessoas. Por outra parte, a empresa se 

constitui em um campo de fonte de riscos “novos” por conta da 

participação das pessoas que intervêm no processo de trabalho, tanto 

encarregados quanto trabalhadores884. 

 

A empresa apresentaria, então, três fontes de risco: a) as fontes de riscos criadas 

pelo próprio empresário ao tempo da abertura da empresa, ou seja, fontes de riscos próprias 

do empresário originadas pelas mesmas condições materiais da empresa (riscos próprios); 

b) as fontes e processos de riscos criadas “ex novo” pelas intervenções ou atuações 

exclusivas de outras pessoas, como encarregados e trabalhadores, aos quais a abertura da 

empresa se limita a possibilitar esses riscos (alheios); e c) as fontes e processos de riscos 

produzidos exclusivamente pela própria dinâmica das coisas, por fatores materiais 

                                                           
884ARROYO ZAPATERO, Luis. La protección penal de la seguridad en el trabajo. Madrid: Servicio Social 

de Higiene y Seguridad del Trabajo, 1981. p. 145 (tradução nossa). 
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autônomos conectados com as fontes de risco (próprias) criadas pelo empresário e com as 

fontes de risco (alheias) criadas por outras pessoas e coisas885.  

Conforme aponta Eduardo Demetrio Crespo, ainda que as formulações de Luis 

Arroyo Zapatero tenham sido elaboradas há mais de três décadas, sob o enfoque da 

responsabilidade penal do empresário por danos sofridos pelos seus trabalhadores, tais 

colocações ainda se revestem de atualidade e, principalmente, de validade para o 

tratamento das questões relacionadas à omissão dos órgãos de direção da empresa886. 

Trata-se de compreender a empresa como geradora e reunidora de diferentes 

elementos perigosos, que podem vir a afetar bens jurídicos em razão de sua própria 

existência, e de seu exercício ao longo do tempo. Em outras palavras, trata-se de 

compreender a empresa fonte de perigo (permitido)887.  

Desde o julgamento de casos paradigmáticos de criminalidade de empresa na 

Alemanha e Espanha, respectivamente os casos Lederspray e aceite de colza, que 

envolveram a causação de danos à saúde de consumidores a partir de determinados 

produtos fabricados por empresas, tem se afirmado, tanto na doutrina, quanto na 

jurisprudência, que a atividade empresarial pode, efetivamente, representar uma fonte de 

perigos888. 

Mas empresas não devem ser consideradas fonte de perigo apenas por conta daquilo 

que produzem e colocam à disposição da coletividade, em mercado. Até porque, 

evidentemente, nem todas as empresas produzem bens comercializáveis. Pelo contrário, na 

atualidade, a cada dia surgem diferentes atividades empresariais imateriais, as quais não 

deixam de apresentar risco penal. Nesse sentido destaca Eduardo Demetrio Crespo, em 

referência a Hero Schall:  

Não obstante, finalmente, se sustenta que efetivamente a empresa em si 

mesma pode ser considerada uma fonte de perigo que deve ser vigiada 

pelo empresário, dado que as empresas são por regra geral âmbitos de 

domínio organizado de modo complexo, dos quais podem resultar, 

segundo indica a experiência, perigos para terceiros, não apenas por meio 

dos múltiplos dispositivos, máquinas, ou materiais perigosos, mas 

também por meio das diversas atividades empresariais dos 

correspondentes encarregados na mesma. Que os perigos que ameaçam a 

terceiras pessoas provenham de um objeto da empresa em particular, de 

                                                           
885ARROYO ZAPATERO, Luis. La protección penal de la seguridad en el trabajo, cit., p. 146. 
886DEMETRIO CRESPO, Eduardo. Responsabilidad penal por omisión del empresario, cit., p. 103. 
887ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 108 e ss. 
888Nesse sentido vide: OLIVEIRA, Ana Carolina Carlos de. A responsabilidade por omissão dos sujeitos 

sensíveis à lavagem de dinheiro: o dever de informação, cit., p. 314. 
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um dispositivo perigoso, ou de um comportamento incorreto contrário ao 

dever de cuidado ou doloso dos empregados da empresa, não implicará 

diferença alguma889. 

 

Portanto, os riscos que partem de uma empresa podem decorrer de diferentes 

elementos perigosos reunidos a partir de sua constituição e exercício, tais como objetos, 

pessoas, e mesmo da interação entre pessoas e objetos, ou atividades. Se tais riscos 

ameaçam lesionar bens jurídicos de terceiros e da coletividade, surge, conforme visto, 

justamente a necessidade de identificação concreta dos verdadeiros titulares da 

responsabilidade pela ocorrência de resultados típicos por eles causados.  

 

b) os dirigentes como garantes 

Ao se tratar do artigo 13, § 2º, do Código Penal, mais especificamente no que toca 

às hipóteses de domínio de vigilância – sobre uma fonte de perigo – foi afirmado que o 

administrador de uma empresa ocupa posição de garante. Isso porque, por exemplo, diante 

da possibilidade de causação de danos a pessoas e ao meio ambiente, em razão da 

fabricação de produtos químicos e tóxicos, se estaria diante de uma situação de domínio 

sobre uma causa essencial do resultado (controle e vigilância), no sentido de que dessa 

atividade empresarial (fonte de perigo) não decorram acontecimentos típicos (neninem 

laedere). 

 

aa) o domínio do diretor da empresa – dever de agir em razão do domínio fático 

sobre objetos perigosos e o poder de mando sobre os trabalhadores  

Conforme visto, desde a formulação original de sua teoria do “domínio sobre o 

fundamento do resultado” como diretriz material da equiparação entre ação e omissão 

(imprópria), Bernd Schünemann já tratava de fundamentar materialmente a posição de garante 

do superior hierárquico, e seu respectivo dever de evitar resultados típicos, com base no 

domínio sobre uma fonte de perigo sob sua responsabilidade (coisas, atividades e pessoas)890. 

No caso de atividades e coisas, as quais deveriam representar uma fonte atual de 

perigo, o garantidor atuaria como “senhor da coisa”, ou seja, como titular do âmbito de 

                                                           
889DEMETRIO CRESPO, Eduardo. Responsabilidad penal por omisión del empresario, cit., p. 136-137 

(tradução nossa). 
890Capítulo 1, subcapítulo 1.2.1. 
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domínio, devendo então adotar todas as medidas necessárias para que essa fonte de perigo 

não se converta de maneira proibida em resultado típico. São deveres de asseguramento, 

originados do princípio do neninem laedere891.  

Também já se estabelecia a possibilidade de um “domínio compartilhado sobre 

coisas”, por meio do qual duas ou mais pessoas exercem, em comum, poder sobre a fonte 

de perigo892. Nas relações de subordinação hierárquica, por sua vez, o sujeito mais próximo 

da fonte de perigo é quem possui deveres diretos de colocar óbice à produção de resultados 

típicos, o que não significaria, porém, que a “pessoa por trás”, situada em posição 

juridicamente superior, não terá também deveres sobre tal fonte de perigo. Já se 

reconhecia, portanto, relações de “domínio articuladas” (escalonadas), nas quais o poder 

fático sobre uma coisa não apenas se estabelece mediante seu domínio físico, mas também 

por meio de uma organização, em que o dirigente possui o poder central sobre todas as 

coisas integradas a ela893. 

Excepcionalmente, Bernd Schünemann ainda estabelecia o “domínio sobre a fonte 

de perigo pessoa”, do qual decorreriam não mais deveres de tráfego (asseguramento), mas 

sim de controle. No caso da relação de superiores hierárquicos sobre seus subordinados, o 

autor afirmava um domínio pessoal – limitado – sempre que o subordinado estivesse 

submetido ao âmbito do poder de mando jurídico do superior894. 

Ao longo dos anos, sempre reafirmando a diretriz material do domínio como critério 

fundamentador, e também limitador, da posição de garante, o autor alemão passou a aprimorar 

a fundamentação dos deveres dos superiores hierárquicos responsáveis por empresas, mas sem 

jamais desvirtuar as bases dogmáticas estabelecidas em sua formulação original895.  

                                                           
891SCHÜNEMANN, Bernd. Fundamentos y límites de los delitos de omisión impropia: con una aportación a 

la metodología del Derecho Penal, cit., p. 337. 
892Id. Ibid., p. 342. 
893Id. Ibid., p. 337. 
894Id. Ibid., p. 378.  
895Nesse sentido vide: SCHÜNEMANN, Bernd. Cuestiones básicas de dogmática jurídico-penal y de política 

criminal acerca de la criminalidad de empresa, cit., p. 529-558; Id. Responsabilidad penal en el marco de la 

empresa: dificultades relativas a la individualización de la imputación. ADPCP, v. 55, p. 9-38, 2002; Id. 

Los fundamentos de la responsabilidad penal de los órganos de dirección de las empresas. In: 

SCHÜNEMANN, Bernd. Temas actuales y permanentes del derecho penal después del milenio. Madrid: 

Tecnos, 2002. p. 129-152; Id. El domínio sobre el fundamento del resultado: base lógico-objetiva común 

para todas las formas de autoria. Trad. de M. Sacher. Revista de Derecho Penal, n. 2, p. 29-62, 2005; Id. 

Sobre a posição de garantidor nos delitos de omissão imprópria – possibilidades histórico-dogmáticas, 

materiais e de direito comparado para escapar de um caso. In: SCHÜNEMANN, Bernd. Estudos de direito 

penal, direito processual penal e filosofía do direito. Tradução: Luís Greco. São Paulo: Marcial Pons, 2013. 

p. 159-181. 
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Nesse contexto, o autor destaca não ser possível tratar a responsabilidade dos 

órgãos de direção das empresas sem ter em mente que a formação dos conceitos de Direito 

Penal, e suas figuras de imputação, foram desenvolvidas a partir de paradigma social 

completamente oposto896. De acordo com Bernd Schünemann, enquanto o Direito Penal 

moderno foi construído tomando por base formas de vida do solitário social, do fora da lei, 

e do socialmente excluído, bem como seu individualismo, desorganização, e 

espontaneidade, os eventos gerados a partir de uma empresa se manifestam por meio de 

um arranjo organizativo, representado pela organização e delegação, da divisão do trabalho 

e da hierarquia897.  

Em razão de os eventos gerados a partir de uma empresa apresentarem como maior 

característica o distanciamento entre a “ação” e a lesão ao bem jurídico, o autor passou a 

compreender os órgãos de execução como membros ou extremidades de um centro 

nervoso, representado pela direção da empresa. De acordo com Bernd Schünemann, por 

meio dessa concepção, seria possível encontrar o verdadeiro poder de decisão, e com isso a 

verdadeira influência no evento típico, radicada na instância de direção, a qual dirige aos 

órgãos de execução exatamente igual o organismo natural do sistema nervoso humano. 

Nesse sentido complementa Bernd Schünemann:  

Por consequência, para poder determinar adequadamente a 

responsabilidade penal da direção da empresa, tem que se penetrar a 

fachada descritiva do conceito de ação, e depois perguntar por que é 

possível lhe imputar de forma razoável um fato a outra pessoa; qual é, 

então, o princípio fundamental que rege com perfeito direito a imputação 

de um evento que lesiona a um bem jurídico a uma pessoa no Direito 

penal, cujo fim consiste na prevenção de lesões de bens jurídicos. O 

destinatário da norma do Direito penal tem que ser, evidentemente, a 

pessoa que toma a decisão sobre a execução da lesão do bem jurídico, 

que certamente domina o evento que leva ao resultado criminal; ou, como 

já formulado anteriormente, aquele que possui o domínio sobre a causa 

do resultado898. 

 

O autor alemão ainda trata de afirmar as estruturas lógico-objetivas, ou seja, a 

realidade social prévia ao Direito Penal, que descrevem precisamente a organização 

empresarial (fundada no poder de direção), de forma a permitir sua subsunção às estruturas 

normativas penais da omissão imprópria.  

                                                           
896No mesmo sentido, vide: MARTÍNEZ-BUJÁN PEREZ, Carlos. Derecho penal económico y de la 

empresa: parte general, cit., p. 458 e ss. 
897SCHÜNEMANN, Bernd. Los fundamentos de la responsabilidad penal de los órganos de dirección de las 

empresas, cit., p. 129. 
898Id. Ibid., p. 131 (tradução nossa). 
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Bernd Schünemann afirma que o poder de direção em uma empresa se apoia em 

quatro pilares, que podem ser executados de forma diferenciada de acordo com a estrutura 

concreta de organização. São eles: a) a estrutura hierárquica, que se traduz no poder 

diretivo ou direito de direção; b) a distribuição do trabalho, que aumenta conforme 

caminha sentido para baixo na estrutura de organização, com uma fungibilidade crescente 

dos órgãos de execução; c) a formação de um sistema de conduta, que praticamente 

funcionaria por si próprio, por se basear em processos de aprendizagem coletivos, 

manutenção de valores e rotinas de ação; e, finalmente, d) o poder de determinação sobre 

os meios de produção objetivos899.  

Com base nisso, o autor afirma que os deveres dos superiores hierárquicos sobre a 

evitação de acontecimentos típicos gerados a partir da atividade empresarial, 

fundamentado na diretriz material do domínio sobre a causa do resultado, decorrem a) do 

domínio fático sobre os elementos perigosos do estabelecimento e b) do poder de mando 

sobre os trabalhadores fundamentado legalmente900.  

 

i) domínio fático sobre os elementos perigosos do estabelecimento 

O domínio fático do dirigente sobre elementos perigosos, no caso, coisas e 

procedimentos, opera a partir das mesmas bases anteriormente analisadas com relação às 

posições de garante de domínio sobre fontes de perigo (coisas e atividades)901. São deveres 

de vigilância originados da custódia sobre elementos perigosos que pertencem à 

organização empresarial902.  

Nessas situações, a posição do garante está relacionada à sua condição de “senhor 

da coisa”, devendo ele adotar todas as medidas (asseguramento) para que os objetos e 

procedimentos perigosos (permitidos), encontrados em seu âmbito de domínio, não se 

convertam de maneira proibida em um resultado típico (neninem laedere). 

                                                           
899SCHÜNEMANN, Bernd. Los fundamentos de la responsabilidad penal de los órganos de dirección de las 

empresas, cit., p. 132. 
900Id. Cuestiones básicas de dogmática jurídico-penal y de política criminal acerca de la criminalidad de 

empresa, cit., p. 537; Id. Responsabilidad penal en el marco de la empresa: dificultades relativas a la 

individualización de la imputación, cit., p. 30 e ss; Id. Los fundamentos de la responsabilidad penal de los 

órganos de dirección de las empresas, cit., p. 137 e ss. 
901Capítulo 1, subcapítulo 1.2.1. 
902SCHÜNEMANN, Bernd. Responsabilidad penal en el marco de la empresa: dificultades relativas a la 

individualización de la imputación, cit., p. 30. 
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A posição de garante originada a partir dessa modalidade de domínio recai sempre, 

em primeiro lugar, sobre o titular da custódia do elemento perigoso. No caso de empresas, 

em que existentes uma relação hierárquica escalonada, e, por tal motivo, uma titularidade 

sobre a coisa em cadeia, cada co-titular da custódia seria responsável de acordo com parte 

do seu domínio903.  

Dessa forma, o domínio supõe um âmbito especial de influência limitado ao 

garante, no qual se encontra o objeto ou procedimento perigoso. Com a saída do elemento 

do âmbito de influência do garante, se extingue o domínio material e permanece, porém, 

em todo caso, um domínio pessoal com base no direito de direção remanescente904. Para 

ilustrar suas afirmações, exemplifica Bernd Schünemann: 

Apesar de o condutor do caminhão se encontrar, todavia, com o caminhão 

da empresa no pátio da mesma, tem, além dele, o chefe do serviço de 

automóveis um (superior) domínio material, do qual resulta para ele a 

correspondente posição de garante para a defesa frente um perigo (como, 

por exemplo, se o caminhão se dispõe a ser utilizado para a comissão de 

fatos puníveis). Não obstante, a situação é outra se o condutor deixou o 

pátio da empresa com o caminhão: ainda que o chefe do serviço de 

automóveis mantenha um direito de mando sobre o condutor, isso não é 

suficiente para a fundamentação de uma posição de garante com base no 

domínio material, por falta de uma possibilidade física imediata de 

influência sobre a coisa905. 

 

O autor alemão afirma, por sua vez, que, em razão da estrutura organizacional das 

empresas, e das respectivas divisões de trabalho, a eliminação do perigo de objetos e 

procedimentos resultantes do exercício da atividade empresarial apenas é possível com a 

coordenação das ações particulares, cuja institucionalização em um cargo superior impõe 

ao seu titular o correspondente domínio. De acordo com Bernd Schünemann, “o 

conhecimento se converte em poder e o poder em dever de garante”906. 

Os deveres de garante decorrentes do domínio sobre elementos perigosos da 

atividade empresarial ainda se dividiriam em outros dois tipos de deveres, estabelecidos a 

partir do posicionamento do garante em relação à coisa.  

A primeira hipótese (deveres primários de garante) diz respeito ao sujeito que se 

encontra mais próximo da coisa perigosa. Em razão de sua proximidade com a fonte de 

                                                           
903SCHÜNEMANN, Bernd. Cuestiones básicas de dogmática jurídico-penal y de política criminal acerca de 

la criminalidad de empresa, cit., p. 537. 
904Id. loc. cit. 
905Id. loc. cit. (tradução nossa). 
906Id. Ibid., p. 538.  
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perigo, o garante deve então executar as atividades materiais relativas às suas 

competências dentro da empresa para o controle do risco permitido, de forma que ele não 

se transforme em risco proibido e resultado lesivo907.  

Já a segunda hipótese (deveres secundários de garante) diz respeito justamente à 

situação dos dirigentes da empresa, co-titulares da coisa, os quais, por conta de sua posição 

na estrutura organizacional, encontram-se mais distantes da fonte de perigo (coisas ou 

atividades). A estes garantes se impõem deveres de coordenação e controle sobre a fonte 

de perigo908.  

O dirigente ainda deve evitar o uso excessivo do elemento perigoso por parte de 

seus subordinados co-titulares da coisa, “de modo que uma tarefa de custódia contrária ao 

dever lhe faz responsável pelas consequências imputáveis resultante disso”, complementa 

Bernd Schünemann909. 

Tais deveres estariam, por sua vez, vinculados ao momento da perda do domínio. 

Enquanto o elemento perigoso estiver sob seu domínio, o dirigente deve atuar, por meio de 

seus deveres de coordenação e controle, com o devido cuidado (asseguramento)910.  

Portanto, nos casos de domínio fático sobre elementos ou procedimentos perigosos 

da empresa (domínio material), a especial posição de garante surge privativamente em 

relação a um âmbito específico de competência, que limita a esfera de responsabilidade do 

dirigente da empresa. Uma vez fora deste âmbito, se extingue o domínio material, sendo 

possível, porém, a permanência de um domínio pessoal911. Há um domínio de vigilância 

sobre a fonte de perigo em virtude da custódia sobre elementos perigosos do patrimônio 

empresarial que são propriedade da organização912.  

Registre-se que, posteriormente, ao aprofundar a análise sobre a posição de garante 

originada a partir de uma empresa, e os deveres de evitar perigos para a saúde coletiva em 

razão de seus produtos, Bernd Schünemann afirma que não existe apenas uma posição de 

domínio de vigilância e asseguramento sobre produtos perigosos, os quais imporiam, por 

exemplo, deveres de advertência aos consumidores, mas que surge também um domínio 

                                                           
907SCHÜNEMANN, Bernd. Cuestiones básicas de dogmática jurídico-penal y de política criminal acerca de 

la criminalidad de empresa, cit., p. 538. 
908Id. loc. cit. 
909Id. loc. cit. (tradução nossa). 
910Id. loc. cit. 
911MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos. Derecho penal económico y de la empresa: parte general. 3. ed. 

Valência: Tirant lo Blanch, 2011. p. 471. 
912SCHÜNEMANN, Bernd. Responsabilidad penal en el marco de la empresa: dificultades relativas a la 

individualización de la imputación, cit., p. 30. 
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sobre o desamparo parcial frente a determinados perigos, ou seja, uma posição de garante 

de proteção. O autor afirma essa nova posição ao analisar o paradigmático caso do 

Lederspray913.  

 

ii) poder de mando sobre os trabalhadores fundamentado legalmente 

Ao lado do domínio sobre objetos e procedimentos materiais perigosos, Bernd 

Schünemann afirma existir a “reponsabilidade de garante dos superiores pelas ações de 

seus subordinados, que resulta do domínio do superior em razão da organização 

hierárquica da empresa”914.  

Em diferenciação ao que se encontra em sua obra original915, o autor afirma não ser 

possível denominar um trabalhador como “fonte de perigo” (pessoa), o que seria, inclusive, 

dificilmente compatível com o uso normal do idioma916. Neste caso, ele afirma uma 

responsabilidade dos dirigentes concretada por um domínio da vigilância exercido com os 

meios de poder de organização917.  

Inicialmente, o autor sustenta esse domínio de vigilância dos superiores 

hierárquicos de uma empresa em duas bases.  

A primeira resultaria do poder legal de mando do dirigente, gerado a partir de seu 

direito de direção. Trata-se do poder jurídico de direção do empregador, ao qual 

corresponde um dever de obediência do empregado918. Já a segunda base resultaria do 

poder informacional que possui o superior hierárquico, assentada no conhecimento maior 

                                                           
913Para Bernd Schünemann, os pressupostos que levariam o consumidor a confiar que o empresário produzirá 

suas mercadorias com o necessário dever de cuidado e informação, protegendo-o de resultados lesivos, 

decorreria do fato de se tratar de um produto “de marca” e da forma que ele é colocado no mercado. Nestes 

casos, por se tratar de produtos de qualidade e técnicos, o produtor mostra, frequentemente, de forma 

expressa, e quase sempre, implicitamente, a especial fiabilidade do objeto produzido e controlado por ele, 

de forma que o consumidor, ao comprar um produto “de marca”, deposita verdadeiro ato de confiança 

sobre o dever de observação do produtor. in SCHÜNEMANN, Bernd. Responsabilidad penal en el marco 

de la empresa: dificultades relativas a la individualización de la imputación, cit., p. 33 e ss; Em sentido 

semelhante encontra-se a posição de Claus Roxin, que também reconhece a assunção de um dever de 

proteção por parte do empresário, em razão de o consumidor não ter condições de avaliar os riscos ligados 

ao consumo do produto, e confiar que será informado de riscos tardiamente descobertos, bem como em 

razão de o fabricante estar em posição privilegiada para identificar possíveis falhas no produto. in ROXIN, 

Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 925-927. 
914SCHÜNEMANN, Bernd. Cuestiones básicas de dogmática jurídico-penal y de política criminal acerca de 

la criminalidad de empresa, cit., p. 540 (tradução nossa). 
915Capítulo 1, subcapítulo 1.2.1. 
916SCHÜNEMANN, Bernd. Cuestiones básicas de dogmática jurídico-penal y de política criminal acerca de 

la criminalidad de empresa, cit., p. 535. 
917Id. Responsabilidad penal en el marco de la empresa: dificultades relativas a la individualización de la 

imputación, cit., p. 30. 
918ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 110. 
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dos órgãos de direção empresarial. O órgão diretivo apresentaria um maior armazenamento 

global da informação, em diferença ao conhecimento fragmentário de seu subordinado919. 

Nesse sentido destaca Bernd Schünemann: 

Este domínio se baseia não apenas no poder legal de mando que se faz 

efetivo por meio do direito de direção do empregador, mas, do mesmo 

modo, no maior fundo de informação do superior, que possui um 

conhecimento do domínio por meio da compactação da informação 

(apenas parcialmente reproduzível nos níveis mais baixos); conhecimento 

que, igualmente ao poder de mando, institucionalizado em polifacéticas 

formas, pode também utilizar em conexão com a fungibilidade do 

concreto subordinado para uma direção das condutas que, em caso ideal, 

é completa920. 

 

Para existir o “domínio pessoal sobre um indivíduo com maioridade penal”, o autor 

ainda afirma que se supõe, em todo caso, que o subordinado seja motivado realmente pelas 

medidas da autoridade empresarial, ou seja, pelas instruções e diretivas da empresa. Dessa 

forma, o domínio de garante do superior hierárquico apenas alcança fatos que sejam 

expressão do domínio do grupo e, neste sentido, seja um “fato de grupo”, conectados, 

portanto, ao interesse da empresa. O dirigente, portanto, nunca seria responsável por um 

fato excessivo921 de seu subordinado, havendo distinção entre sua atuação no interesse da 

empresa e no interesse próprio922.  

Essa proposta inicial de Bernd Schünemann aparentemente se aproximaria das 

formas de domínio existentes nas estruturas de autoria mediata nos crimes comissivos, nas 

quais o autor mediato faz uso do autor imediato como instrumento, em razão de seu déficit 

volitivo (coação) ou cognitivo (erro)923. Nesse sentido destaca Heloísa Estellita: 

O fundamento comum a essas duas estruturas, na concepção originária de 

Schünemann, seria o domínio sobre pessoas parcialmente incapazes 

(partielle Unmündigen) no âmbito de uma organização e o conhecimento 

superior dos dirigentes (domínio do conhecimento), não só decorrente do 

conhecimento geral dos processos que ocorrem dentro da empresa (por 

exemplo, sobre a toxidade de um produto, sobre as informações falsas em 

um documento juridicamente relevante), como decorrente dos contatos 

externos da empresa (como, por exemplo, o fundamento criminoso de 

uma cobrança contra um consumidor, ou a causa ilícita do pagamento a 

                                                           
919MARTÍNEZ-BUJÁN PEREZ, Carlos. Derecho penal económico y de la empresa: parte general, cit., p. 471. 
920SCHÜNEMANN, Bernd. Cuestiones básicas de dogmática jurídico-penal y de política criminal acerca de 

la criminalidad de empresa, cit., p. 540 (tradução nossa). 
921As características que dão o contorno ao ato excessivo do subordinado serão tratadas em tópico específico 

mais adiante.  
922SCHÜNEMANN, Bernd. Cuestiones básicas de dogmática jurídico-penal y de política criminal acerca de 

la criminalidad de empresa, cit., p. 540. 
923ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 110-111. 
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uma empresa “de fachada” para dissimular pagamento de propina para a 

obtenção de uma licença). Por isso, considera Schünemann esta forma de 

responsabilidade como o equivalente (o outro extremo do pêndulo) da 

autoria mediata por domínio em aparatos organizados de poder para os 

crimes comissivos924. 

 

Atualmente, inclusive, o autor alemão sustenta o domínio sobre o fundamento do 

resultado como base lógico-objetiva para todas as formas de autoria, omissiva e comissiva, 

com restrição ao círculo de autores (infração de deveres) ou comuns925. 

Heloísa Estellita, por sua vez, ainda chama atenção para o fato de que Bernd 

Schünemann passa a deixar de se referir à incapacidade parcial do empregado, assentando 

a posição de garante dos dirigentes em três pilares: a) poder de direção; b) domínio sobre o 

conhecimento/informação e c) executabilidade fática de suas instruções, confirmada 

faticamente pela subordinação dos subalternos926. 

 

iii) alcance da responsabilidade do dirigente frente a excessos e a lesão de deveres 

Por fim, Bernd Schünemann afirma que ambas formas de responsabilidade dos 

superiores hierárquicos de uma empresa devem ser mantidas em conexão com as relações 

de poder e competência realmente existentes na estrutura organizacional927. Isso gera 

efeitos sobre o alcance dos deveres nas diferentes espécies de domínio928.  

No caso de domínio material sobre elementos perigosos (coisas e procedimentos), o 

alcance da responsabilidade seria “permanente diante de excessos”, uma vez que a perda 

da custódia da coisa, de forma contrária ao dever de cuidado, fundamenta a imputação das 

consequências derivadas da mesma. De outro lado, o alcance não seria “permanente diante 

da descentralização”, pois a simples posição mais alta na hierarquia da empresa não gera 

dever de garante, sem que haja um domínio imediato sobre a coisa, ao menos em forma de 

custódia929. 

                                                           
924ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 111. 
925Nesse sentido vide: SCHÜNEMANN, Bernd. El domínio sobre el fundamento del resultado: base lógico-

objetiva común para todas las formas de autoria, cit., p. 13 e ss; Id. Sobre a posição de garantidor nos 

delitos de omissão imprópria – possibilidades histórico-dogmáticas, materiais e de direito comparado para 

escapar de um caso, cit., p. 169 e ss. 
926ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 111. 
927MARTÍNEZ-BUJÁN PEREZ, Carlos. Derecho penal económico y de la empresa: parte general, cit., p. 471. 
928ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 112. 
929SCHÜNEMANN, Bernd. Cuestiones básicas de dogmática jurídico-penal y de política criminal acerca de 

la criminalidad de empresa, cit., p. 540. 
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O oposto ocorre nos casos de domínio pessoal. Nestes casos, o alcance dos deveres 

de garante dos dirigentes não seria “permanente diante do excesso”, pois os fatos 

praticados pelos subordinados em seu interesse próprio encontram-se fora do domínio do 

grupo930. Em outras palavras, conforme destaca Carlos Martínez-Buján Pérez, o domínio 

pessoal não é permanente frente ao excesso “porque os fatos cometidos por subordinados 

em proveito próprio, e não da empresa, restam ab initio à margem da esfera de 

competência do superior hierárquico”931.  

Mas seu alcance seria “permanente diante da descentralização”, pois na direção da 

empresa, “se sobrepõem o poder legal de mando e os diferentes canais de informação, de 

modo que aqui – ao menos do ponto de vista teórico – se encontra presente a forma mais 

intensa de domínio”, afirma Bernd Schünemann932. 

Posteriormente, o autor alemão ainda passa a afirmar que a responsabilidade dos 

dirigentes empresariais, com ancoragem no domínio sobre o fundamento do resultado, 

deve ter seu conteúdo determinado de acordo com o princípio de criação de delegação em 

um âmbito controlado hierarquicamente.  

Ao reconhecer certa identidade prática entre o fazer ativo imprudente e a omissão 

contrária aos deveres do dirigente, Bernd Schünemann afirma cinco formas de 

responsabilidade dos titulares do negócio baseadas em diferentes lesões de dever.  

No primeiro caso, há lesão do dever do dirigente por eleição descuidada de um 

substituto inapropriado, seja por insuficiência de sua qualificação técnica, ou, mais 

gravemente, por uma falta de caráter que prejudica o cumprimento das tarefas delegadas. 

Já a lesão por distribuição imprecisa de tarefas entre distintos delegados, ou entre o diretor 

da empresa e os órgãos subordinados, ocorre quando a proteção do meio ambiente ou da 

segurança técnica requeridas pela empresa caem num “buraco organizativo” e não são 

levadas a sério. Em terceiro lugar, a lesão de deveres do dirigente por insuficiente instrução 

do delegado ocorre quando a este não lhe é proporcionado o conhecimento necessário 

sobre as exigências do rendimento interempresarial e, por tal motivo, não se encontra em 

situação de poder cumpri-las. Por sua vez, a lesão do dever por intervenção omissiva 

ocorre em virtude de irregularidades conhecidas, que dependendo de sua dimensão e da 

                                                           
930SCHÜNEMANN, Bernd. Cuestiones básicas de dogmática jurídico-penal y de política criminal acerca de 

la criminalidad de empresa, cit., p. 540-541. 
931MARTÍNEZ-BUJÁN PEREZ, Carlos. Derecho penal económico y de la empresa: parte general, cit., p. 471 

(tradução nossa). 
932SCHÜNEMANN, Bernd. Cuestiones básicas de dogmática jurídico-penal y de política criminal acerca de 

la criminalidad de empresa, cit., p. 540-541 (tradução nossa). 
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sensibilidade da esfera empresarial afetada, deveriam levar à remoção ou mesmo demissão 

do trabalhador. Em último, há lesão de deveres em razão da não execução de mostras 

aleatórias oportunas, e por surpresa, para controle da estrutura organizacional933.  

De acordo com o autor, concretamente para cada uma dessas cinco formas de 

responsabilidade do dirigente deve se fundamentar a contrariedade ao dever de cuidado por 

meio de uma observação ex ante934. 

 

iv) resultados parciais e críticas  

Ao acolher as proposições de Bernd Schünemann, Carlos Martínez-Buján Pérez 

destaca que o fundamento material da imputação por omissão aos dirigentes provém do 

nascimento de âmbitos específicos de competência individual, fruto da divisão funcional 

do trabalho e da estrutura hierárquica, diante de cada um dos quais se encontra uma pessoa 

que passa a possuir, assim, uma própria esfera de domínio sobre a organização interna 

dessa parcela de atividade935.  

De acordo com o autor espanhol, tal fundamentação material cumpre seu papel. 

Nem todos dirigentes responderiam por fatos delitivos cometidos no âmbito de suas 

empresas, ou seja, a mera ostentação formal de um cargo não fundamentará deveres de 

garante936.  

Nesse contexto, o órgão diretivo assumiria compromisso individual de controle ou 

de contenção de riscos determinados para bens jurídicos, originados dos elementos ou das 

pessoas sujeitas à sua supervisão. Tais riscos ainda devem ter relação estrita com as 

atividades próprias da empresa e a fatos que estejam em condições de serem evitados de 

acordo com âmbito de competência dos dirigentes na estrutura organizacional da 

empresa937.  

Heloísa Estellita afirma, no mesmo sentido, que o modelo proposto por Bernd 

Schünemann tem a vantagem de solucionar, de maneira satisfatória, os problemas 

                                                           
933SCHÜNEMANN, Bernd. Los fundamentos de la responsabilidad penal de los órganos de dirección de las 

empresas, cit., p. 140 e ss. 
934Id. Ibid., p. 142. 
935MARTÍNEZ-BUJÁN PEREZ, Carlos. Derecho penal económico y de la empresa: parte general, cit., p. 

472-473. 
936Registre-se, porém, que o autor ainda julga necessário o acréscimo de uma segunda ideia reitora, baseada a 

partir das formulações de Günther Jakobs e Rolf Dietrich Herzberg, no caso, o “critério da aceitação de 

funções de segurança”, o qual complementaria o critério do domínio. Vide: Id. Ibid., p. 474. 
937Id. Ibid., p. 473. 
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dogmáticos originados pela “divisão de trabalho, de responsabilidade e de competência no 

âmbito de associações, uma vez que cada setor de domínio compreende igualmente 

deveres de garantidor adequado”938. A amplitude dos deveres seria, por sua vez, 

referenciada à amplitude do domínio, cujo conteúdo seria determinado pela proximidade 

com a execução direta. Nesse contexto complementa a autora:  

Assim, haverá deveres de agir diretos atribuídos aos níveis mais baixos 

da hierarquia, seguidos dos deveres de direção e controle no nível 

intermediário até se alcançar os deveres de organização no nível mais 

alto da organização hierárquica. Já que não é de se esperar que os níveis 

mais altos da hierarquia controlem diretamente cada processo operacional 

global, têm o dever de organizar a empresa de forma que ela atenda 

razoavelmente aos deveres de cuidado no desempenho de suas atividades. 

A falta de organização fundamentaria, assim, uma equivalência da 

omissão à ação, evitando uma limitação da imputação penal aos escalões 

inferiores do ente coletivo939. 

 

O mesmo modelo resolveria problemas relacionados à divisão, delegação de 

funções, e compactação informacional. De acordo com a autora, “da concentração de 

informações necessárias para a execução de um processo, atividade ou operação da 

empresa surge um dever de direção e controle dos subordinados”940.  

Com isso a delegação de competências, apesar de transferir deveres de garantia, não 

desoneraria o delegante, mas transformaria seu âmbito de domínio, passando ele a possuir 

deveres de direção e controle. Isso permitiria que não ocorra engessamento na imputação 

de resultados típicos, pois caso assim não fosse, a simples conexão do dever de evitar o 

resultado a uma posição de direção na empresa, “conduziria tanto a uma responsabilidade 

sem culpabilidade desses órgãos, como a uma liberação dos órgãos verdadeiramente 

culpados”, conclui Heloísa Estellita941. 

Porém, mesmo autores que sustentam o domínio sobre o fundamento do resultado 

como diretriz material das posições de garante, não acolhem in totum as formulações de Bernd 

Schünemann sobre os deveres dos dirigentes empresariais, e opõem algumas críticas. 

A mais comum concentra-se no sentido de que a proposta de Bernd Schünemann 

supostamente reduziria, sob o mesmo signo, a possibilidade de evitar um resultado típico 

(capacidade de agir) e o dever de evitar tal resultado. Eduardo Demetrio Crespo, em 

                                                           
938ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 112. 
939Id. loc. cit. 
940Id. loc. cit. 
941Id. loc. cit. 
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referência às reflexões de Yü-hsiu Hsü, aponta que Bernd Schünemann, ao reconduzir o 

lado fático do domínio a uma mera possibilidade de evitação, trata de deduzir o dever de 

evitação unicamente da própria possibilidade de ação, quando ambos conceitos devem ser 

mantidos estritamente separados942.  

Conforme já visto, da simples capacidade de agir (possibilidade físico-real, 

temperada com a cognoscibilidade) não decorre qualquer dever de evitar resultados típicos 

(posição de garante). Nos crimes omissivos impróprios, a posição de garante é, inclusive, 

anteposta à capacidade de agir. Nesse sentido complementa e exemplifica Heloísa Estellita:  

Nem todos que têm a capacidade de intervir para evitar um resultado 

típico têm também o dever de fazê-lo. Inexistente esse dever, a omissão é 

penalmente irrelevante. Assim, por exemplo, se um cliente que visita uma 

planta industrial de seu fornecedor tem ciência, durante a visita, que outra 

pessoa está na iminência de verter resíduos tóxicos no leito de um rio, e, 

tendo a capacidade física de intervir para fechar o registro que verte os 

resíduos, interrompendo assim a prática criminosa, não o faz, não comete 

um crime de poluição na forma omissiva imprópria caso sobrevenha o 

resultado (art. 54, caput, da Lei 9.605/1998). Não porque não tivesse a 

possibilidade física de intervir, dado que a tinha, mas pela inexistência da 

posição de garantidor e, pois, do dever de agir. A possibilidade de intervir 

para evitar o resultado não pode, por estas razões, ser fundamento de uma 

posição de garantidor943. 

 

Outra crítica ainda decorreria da sustentação do suposto paralelismo do poder 

diretivo do superior hierárquico com a figura de autoria mediata por meio de aparatos 

organizados de poder. A proposta de Bernd Schünemann trataria o subordinado como 

instrumento ou inimputável, ou seja, como se não fosse, também, um penalmente 

responsável. Heloísa Estellita afirma, com base em críticas de Claus Roxin, que tal 

fundamentação não está correta944.  

Isso porque, inicialmente, a conduta criminosa praticada pelo subordinado não 

decorreria de uma instrução ou ordem do superior, já que, fosse assim, estar-se-ia diante de 

hipótese de crime comissivo, praticado com instigação. No caso da responsabilidade do 

dirigente, trata-se justamente do contrário: a conduta criminosa resulta do fracasso e da 

ineficácia dessas ordens945. Somam-se, ainda, os argumentos de que, nos casos de omissão, 

o domínio não resultaria do controle de um curso causal, bem como que seria novamente 

                                                           
942DEMETRIO CRESPO, Eduardo. Responsabilidad penal por omisión del empresario, cit., p. 151. 
943ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 114. 
944Id. Ibid., p. 114 e ss. 
945No mesmo sentido: ROXIN, Imme. Problemas e estratégias da consultoria de compliance em empresas, 

cit., p. 65-66. 
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questionável que do simples poder diretivo decorreriam, sem mais, deveres de evitar 

resultados. Nesse sentido complementa Heloísa Estellita:  

[...] um dirigente de empresa pode, por exemplo, instruir expressamente 

seus subordinados a não furtar bens dos clientes, a não molestar 

sexualmente seus clientes, e pode, mesmo assim, ser solenemente 

ignorado pelos subalternos que praticam tais fatos puníveis, sem que se 

possa falar, obviamente, em uma responsabilidade penal do superior. Por 

isso, uma posição de garante dos dirigentes não pode derivar da 

dogmática dos crimes comissivos, mas deve se fundamentar na 

dogmática dos crimes omissivos946. 

 

Por fim, a autora ainda apresenta críticas sobre a capacidade de rendimento do 

critério apurado por Bernd Schünemann em empresas de médio e grande porte, nas quais 

as relações são menos verticalizadas e dependem menos da concentração da força de um 

poder diretivo, e se baseiam mais em relações de especialização, confiança e cooperação. 

O mesmo ocorreria em empresas formadas por profissionais altamente capacitados e com 

alto grau de autonomia, sobre os quais não poderia se afirmar uma submissão ao poder 

diretivo, bem como em casos de dirigentes que ocupam uma mesma camada hierárquica 

em empresas que apresentam departamentalização947.  

 

bb) domínio (controle e vigilância) sobre a fonte de perigo empresa  

A fundamentação material das posições de garante dos dirigentes empresariais mais 

adequada, em cumprimento das bases dogmáticas erigidas em momento anterior, e que 

deve ser levada em consideração para solução de casos concretos, e, principalmente, do 

presente estudo, não se encontra tão distante das propostas trabalhadas por Bernd 

Schünemann, vistas no tópico anterior.  

Conforme afirmado, e reafirmado, ao longo da presente investigação, a diretriz 

material do domínio sobre o fundamento do resultado é a única capaz de atender às 

exigências de um Direito Penal moderno (legalidade, igualdade e proporcionalidade) no 

que tange à equiparação legal entre ação e omissão, e a imposição de deveres especiais 

penais sobre determinados sujeitos. 

                                                           
946ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 115. 
947Id. Ibid., p. 116. Em sentido contrário, porém, Bernd Schünemann afirma a capacidade de rendimento de 

sua teoria tanto em empresas que se organizam conforme o princípio de uma linha, com distribuição 

completa do trabalho, como em empresas com alto grau de descentralização e segmentação da 

responsabilidade, notadamente as que seguem o princípio departamental. Nesse sentido vide: 

SCHÜNEMANN, Bernd. Los fundamentos de la responsabilidad penal de los órganos de dirección de las 

empresas, cit., p. 132 e ss. 
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Poucos ajustes parecem ser necessários para a correta determinação material da 

posição de garante dos superiores hierárquicos de uma organização empresarial. Nesse 

contexto, mais importante do que buscar respostas no estágio atual da apuração 

desenvolvida por Bernd Schünemann ao longo dos anos, mostra-se especialmente 

importante resgatar as bases originais de sua teoria, a qual funda-se na existência de um 

domínio de controle em todas as posições de garante, o qual é decomposto em duas formas 

distintas de domínio: a) de proteção e b) de vigilância (asseguramento)948.  

A posição de garantidor dos dirigentes empresariais resulta do domínio de controle 

e vigilância sobre a empresa como fonte de perigo em si mesma949. Não se trata de 

compreender individualmente coisas ou pessoas como fonte de perigo, mas, sim, a própria 

organização em seu conjunto950. Trata-se de um dever de vigilância sobre a organização 

(objetos e pessoas)951. Conforme destaca Renato de Mello Jorge Silveira, “o papel do 

empresário como garante deve ser entendido como a necessária atuação no sentido de 

evitar riscos resultantes da mesma”952. 

O fundamento material da posição de garante decorre, portanto, da criação e 

manutenção (organização) de uma atividade (empresa) que supõe riscos (permitidos) para 

terceiros, a qual o garante mantém sob seu âmbito de domínio e, por tal motivo, deve 

controlar para que dela não decoram resultados lesivos953.  

Conforme aponta Juan Antonio Lascuraín Sánchez, ao permitirmos, como 

sociedade, que se empreendam atividades perigosas, sob o signo da liberdade de atuação, e 

de organização, bem como por conta da utilidade social da empresa, devem ser impostos 

ao empresário, e os responsáveis pela empresa, severos deveres penalmente reforçados de 

controle sobre o risco954. Tais responsabilidades são geradas como reverso dessa liberdade 

organizacional. No mesmo sentido, destaca Heloísa Estellita: 

 

                                                           
948ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 897. 
949BERMEJO, Mateo; PALERMO, Omar. La intervención delictiva del compliance officer, cit., p. 180. 
950SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Deberes de vigilância y compliance empresarial, cit., p.83-84. 
951ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 168. 
952SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito penal empresarial: a omissão do empresário como crime, cit., 

p. 191. 
953DOPICO GÓMEZ-ALLER, Jacobo. Posición de garante del compliance officer por infracción del deber de 

control, cit., p. 169-170. 
954LASCURAÍN SÁNCHEZ, Juan Antonio. La delegación como mecanismo de prevención y generación de 

deberes penales. In: NIETO MÁRTIN, Adán; LASCURAÍN SÁNCHEZ, Juan Antonio; BLANCO 

CORDERO, Isidoro; GÁRCIA MORENO, Beatriz (Dirs.). Manual de cumplimiento penal en la empresa, 

cit., p. 175. 
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O fundamento dessa posição seria a responsabilidade pela criação de uma 

fonte de perigo, da qual possam advir danos a bens jurídicos de terceiros 

ou da coletividade, do que decorreria o dever de adotar as medidas 

necessárias para prevenir a ocorrência desses danos. A criação lícita de 

uma fonte de perigo implica o correlato dever de cuidar para que esses 

perigos não se realizem em resultados típicos. O reverso da liberdade de 

criar um foco de perigo é o dever – e, pois, a responsabilidade – de cuidar 

para que desse foco no advenham danos a terceiros ou à coletividade. A 

constituição de uma empresa, como conjunto de objetos e pessoas 

orientadas ao exercício de atividades econômicas, sua organização e 

estruturação e a execução dos atos necessários à sua atividade econômica 

se traduziriam em criação de um risco permitido955. 

 

Ao tratar a responsabilidade penal omissiva dos dirigentes sobre a fonte de perigo 

empresa, mantida sob seu domínio, Claus Roxin destaca que é possível afirmar uma 

“posição de garante material prolongada”956. Isso porque a responsabilidade do dirigente, 

conforme visto, não decorre apenas da criação da fonte de perigo empresa, mas, também, é 

resultado de sua manutenção ao longo do tempo, já que, evidentemente, se trata de 

atividade com vias de durabilidade.  

É pacífico ainda que a responsabilidade do dirigente deve ser fundamentada mesmo 

quando a empresa se converte, ao longo do tempo, em fonte de perigo, mesmo que, 

inicialmente, ela não o fosse957.  

Esses diferentes momentos geram efeitos sobre o âmbito de domínio da fonte de 

perigo empresa. Heloísa Estellita ilustra tal afirmação dando o exemplo da construção de 

um edifício. De acordo com a autora, aquele que constrói um edifício possui o dever de 

manter os riscos dele originados dentro dos limites do juridicamente permitido não apenas 

durante sua construção, mas, também, ao longo de sua existência. Ao transportar esse 

conceito para a realidade empresarial, reconhece-se, por sua vez, o dever constante 

(prolongado) de vigilância sobre objetos e pessoas reunidas sob a organização da atividade 

empresarial, enquanto a mesma perdurar. Nesse sentido complementa a autora:  

É por esta razão que esse dever não se limita a atividades intrinsecamente 

perigosas e também não desonera os dirigentes por meio da delegação de 

tarefas, dado que o dever de seguir eliminando riscos cognoscíveis 

permanece enquanto a empresa como organização de pessoas e objetos 

                                                           
955ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 118. 
956ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 897. 

No mesmo sentido: ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, 

cit., p. 118. 
957ROBLES PLANAS, Ricardo. Estudos de dogmática jurídico-penal: fundamentos, teoría do delito e direito 

penal económico, cit., p. 429. 
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puder interferir negativamente nos bens jurídicos de terceiros a ela 

externos958. 

 

Portanto, a fonte de perigo é a empresa, ou seja, é sobre ela que é exercido o 

domínio (controle e vigilância). Trata-se de controlar os perigos que derivam de sua esfera 

de organização959. 

Mas a empresa irradia potenciais perigos justamente porque reúne, sob o signo da 

liberdade de organização empresarial, tanto elementos materiais, quanto pessoais, que 

podem vir a causar resultados lesivos. Sobre esse ponto, não parece ser necessária qualquer 

resistência, negando-se tais objetos ou pessoas como potenciais geradores de riscos, que 

devem ser impedidos de se tornarem resultados típicos. Nesse sentido, destaca Dennis Bock: 

Uma vez adotada no seio de uma empresa uma concreta forma 

organizativa, quanto mais ampla é a participação da empresa no tráfego 

econômico, maiores são os recursos pessoais e meio de produção 

agrupados. Quanto mais pessoas e recursos materiais se incluam nos 

correspondentes processos produtivos, maior será proporcionalmente o 

número de perigos criados. [...] A modernização da economia que 

possibilita por meio de sua produtividade e progresso o bem estar, vem 

acompanhada obrigatoriamente da criação de novos riscos, de maneira 

que referida criação de risco não pode ser per se juridicamente 

desvalorada. O fato de que um risco seja considerado como “permitido” 

e, por conseguinte, o que o origina legitimado a cria-lo, conduz por 

reverso a que seja a ele a quem incumba a responsabilidade pela 

necessária e exigível contenção do risco960. 

 

No desenvolvimento de sua teoria, Bernd Schünemann sempre afirmou o domínio 

sobre a causa essencial do resultado – fonte de perigo – que seria originado de coisas, 

atividades e pessoas, como fundamento material de uma posição de garante de 

vigilância961.  

Se, atualmente, o autor afirma ser incompatível com o idioma afirmar a “pessoa 

como fonte de perigo”, do ponto de vista lógico-objetivo, não há qualquer diferença962. Isso 

porque, independentemente do nominalismo optado, o fator inexorável, e determinante 

para as situações em análise, é o reconhecimento de que uma pessoa poderá ser 

                                                           
958ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 118. 
959SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Deberes de vigilância y compliance empresarial, cit., p. 84. 
960BOCK, Denis. Compliance y deberes de vigilancia en la empresa, cit., p. 110-111 (tradução nossa). 
961Capítulo 1, subcapítulo 1.2.1. 
962DEMETRIO CRESPO, Eduardo. Responsabilidad penal por omisión del empresario, cit., p. 136. 
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potencialmente causadora de dano (fator de risco)963. Nesse sentido destaca Renato de 

Mello Jorge Silveira:  

As noções de deveres de vigilância, em que pese tenham tido uma origem 

em relação a como pessoas responsáveis devessem cuidar e vigiar 

inimputáveis (como, v.g., pais em relação a seus filhos), como em função 

de salvamento, mostram-se, de fato, bem adequadas à procura de 

responsabilização empresarial. Essa colocação intuitiva dá-se em função 

de se evitar que uma simples aparente transferência de responsabilidades 

acabe por isentar de qualquer forma as responsabilidades da cúpula 

empresarial964. 

 

No contexto da organização empresarial, inclusive, o fator humano se torna o 

grande risco a ser controlado pelo garante dirigente965. Mas é perceptível que, entre a 

criança menor e o subordinado com maioridade penal, existem diferenças. Justamente por 

tal motivo, conforme se detalhará mais adiante, os deveres de vigilância e controle sobre 

subordinados devem atender certos pressupostos.  

O que deve se ter em mente, porém, é que o fundamento material da posição de 

garante dos dirigentes não se dirige à atuação sobre a coisa ou a pessoa, mas, sim, ao dever 

de evitar a ocorrência de um acontecimento típico.  

Além disso, há que se registrar que o superior hierárquico não pode estar 

completamente exonerado de deveres de vigilância sobre o subordinado, mesmo que 

pessoa autorresponsável966. Caso assim fosse, as estruturas verticais de responsabilidade, 

estabelecidas no âmbito empresarial por meio da delegação, criariam verdadeira blindagem 

contra a imputação penal aos responsáveis pelo domínio sobre a fonte de perigo.  

Isso não é possível, uma vez que o empresário possui deveres de vigilância e 

controle sobre a fonte de perigo empresa, figurando como uma espécie de barreira interna 

prévia de contenção do risco da atividade empresarial por ele organizada967.  

Ou seja, o dirigente deve vigiar e controlar o fator de risco criado pelo subordinado 

no exercício de suas funções, e não “dominar pessoalmente” o próprio subordinado. 

Assim, como também deve observar o fator de risco criado por elementos materiais. O 

                                                           
963ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 897-898. 
964SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito penal empresarial: a omissão do empresário como crime, cit., 

p. 205. 
965DOPICO GÓMEZ-ALLER, Jacobo. Posición de garante del compliance officer por infracción del deber de 

control, cit., p. 170. 
966 BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Do tratamento penal da ingerência, cit., p. 165-166. 
967SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito penal empresarial: a omissão do empresário como crime, cit., 

p. 207  
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dever de atuar não tem por objeto a coisa ou o subordinado, mas a evitação do resultado 

que deles possa provir (fonte de perigo)968. Nesse sentido aponta Imme Roxin: 

[...] deve-se considerar que, na responsabilidade do administrador do 

negócio, não se trata de uma responsabilidade por ação alheia, mas, sim, 

da própria responsabilidade pela vigilância deficiente de uma fonte de 

perigo empresarial criada969. 

 

Os órgãos diretivos devem, portanto, cuidar para que o foco de perigo organizado 

empresa (risco permitido) permaneça sob controle com garantia de segurança, sendo ainda 

indiferente se os perigos provêm do potencial pessoal ou material da empresa. Isso porque 

tais riscos podem provir tanto de objetos e pessoas, quanto da relação entre objetos e 

pessoas, e, conforme visto, quanto mais pessoas e recursos materiais são incluídos nos 

correspondentes processos produtivos, maior será o risco criado. Sobre este ponto, 

complementa Dennis Bock: 

[...] Neste caso, não se trata aqui somente de perigos para coisas, muito 

pelo contrário, se trata também do perigo de que os membros de uma 

empresa no marco de sua atividade empresarial infrinjam regras. A 

pessoa que forma parte de uma empresa se converte assim no exercício 

de sua função e um fator de risco para a direção empresarial970. 

 

Nesse contexto, de acordo com Jacobo Dopico Gómez-Aller, em uma primeira 

aproximação, o evento que deve ser evitado pelo dirigente garantidor, é o resultado lesivo a 

um bem jurídico de caráter material, tal como vida, integridade física ou patrimônio. Dessa 

forma, o garante está obrigado a controlar a fonte de perigo empresa para que não ocorram 

acidentes lesivos ou mortais, ou, por exemplo, para que não se produzam danos ao meio 

ambiente. Mas também caberá ao dirigente garantidor a evitação de delitos de seus 

empregados relacionados com o desempenho de suas funções971.  

Uma empresa pode, assim, no exercício de sua liberdade econômica, possuir ou 

produzir objetos por si só perigosos, como, por exemplo, produtos químicos, sobre os quais 

deve haver vigilância e controle para os manter sob os limites do risco juridicamente 

permitido.  

                                                           
968ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 126-127. 
969ROXIN, Imme. Problemas e estratégias da consultoria de compliance em empresas, cit., p. 69. 
970BOCK, Denis. Compliance y deberes de vigilancia en la empresa, cit., p. 111 (tradução nossa). 
971DOPICO GÓMEZ-ALLER, Jacobo. Posición de garante del compliance officer por infracción del deber de 

control, cit., 170-171. 
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Imagine o caso de uma indústria farmacêutica que conta com um departamento de 

desenvolvimento de novos produtos. O superior hierárquico responsável pela área, ainda 

que não participe pessoalmente da realização dos testes, possui deveres de vigilância sobre 

a correta neutralização e descarte do material químico utilizado, a fim de que este não 

esteja causando danos ao meio ambiente. A neutralização e o descarte pode ser feito tanto 

exclusivamente por meio de um robô dotado de alta tecnologia, que realiza todo o processo 

autonomamente; por meio de métodos laboratoriais manuais, em que funcionários utilizam 

tubos de ensaio e nada mais; assim como também pode depender da relação conjunta entre 

homem e máquina. Em todas as situações, o essencial é a vigilância e controle sobre tais 

fontes de perigo para que estas não se convertam em resultados lesivos. Igualmente, deve 

haver ainda vigilância e controle sobre o produto final que será comercializado, para que 

este não cause danos ao consumidor972.  

O mesmo ocorre com relação a elementos materiais, mesmo que estes não estejam 

diretamente relacionas ao produto final decorrente da atividade empresarial. Pense-se no 

caso de uma mineradora que armazena material explosivo necessário para exploração de 

sua atividade, bem como a situação de um centro de diagnósticos que guarda material 

radioativo para realização de exames clínicos. Deve haver a vigilância e o controle sobre 

tais materiais para que, de sua guarda e uso, não sejam causados dano a outrem.  

Tampouco os casos de domínio sobre uma fonte de perigo são constatados apenas 

por meio de exemplos como os da posse ou produção de elementos perigosos, tais como 

componentes químicos, explosivos ou radioativos. As construções de uma barragem ou de 

um edifício, por exemplo, representam, igualmente, fontes de perigo potencial que 

pertencem o patrimônio empresarial, e que se encontrarão sob o âmbito do domínio do 

dirigente responsável.  

O perigo pode ainda decorrer do uso criminoso de serviços prestados por empresas 

(risco permitido), como no caso de determinadas operações de lavagem de capitais que se 

utilizam de instituições financeiras, ou também da prestação de serviços perigosos com 

objetos, como o transporte público de passageiros973.  

Conforme já afirmado, o perigo também é originado de pessoas reunidas 

(organizadas) sob grau de subordinação hierárquica em estrutura empresarial, mais ou 

menos complexa. Trata-se do caso clássico apresentado pela doutrina sobre o segurança de 

                                                           
972BOCK, Denis. Compliance y deberes de vigilancia en la empresa, cit., p. 111. 
973ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 129. 
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uma casa noturna incumbido de mediar conflitos físicos entre os frequentadores do 

estabelecimento que, ao apartar uma briga, lesiona gravemente um dos clientes. Havendo 

possibilidade físico-real de o proprietário intervir para evitar o resultado, e, não o fazendo, 

poderia ser imputado o acontecimento típico a título de omissão imprópria974. A mesma 

situação existiria também no exemplo de Hero Schall sobre o croupier que manipula a 

roleta de um cassino975.  

Pense-se, da mesma forma, no caso de uma empresa multinacional que presta 

serviços de courrier, e em que existente dirigente responsável pelo setor de entregas 

terrestres, com atribuições tanto sobre os veículos, quanto sobre seus motoristas. Deve este 

responsável exercer o controle e a vigilância para que os motoristas subordinados não 

realizem entregas conduzindo os veículos da empresa, após a ingestão de bebidas 

alcóolicas na festa de final de ano da empresa, a fim de que estes não se envolvam em 

acidentes com terceiros. Igualmente, dever haver a vigilância e o controle sobre a adequada 

manutenção dos sistemas de freio dos veículos, para que, durante uma entrega, o veículo 

não lesione outrem por atropelamento.  

Em todos estes casos, percebe-se, inclusive, a indissociável confusão entre coisas e 

pessoas. O foco de perigo empresarial, muitas vezes, conforme visto, decorre da interação 

entre tais elementos, que justamente vem a gerar ou agravar o risco penal. Heloísa Estellita 

afirma, inclusive, que, diante de tais circunstâncias, Hero Schall aponta que “no âmbito das 

empresas, um foco de perigo exclusivo oriundo da coisa ou de pessoas será a exceção, 

normalmente a fonte de perigo será mista”976. Nesse sentido destaca Claus Roxin:  

As pessoas com postos diretivos devem cuidar para que o “foco de 

perigo” empresa permaneça sob controle com garantia de segurança, 

sendo indiferente se os perigos provêm do potencial da empresa pessoal 

ou material. Ambos são na maioria das vezes quais inseparáveis, por 

exemplo, quando deficiências técnicas são provocadas ou potenciadas por 

falhas de manutenção977. 

 

Assim, no caso do departamento de novos produtos da indústria farmacêutica, o 

perigo pode decorrer da falta de manutenção do aparelho neutralizador das substâncias 

contaminantes ou mesmo de sua má utilização. O perigo decorrente da construção de uma 

barragem ou de um edifício pode também ser agravado pela falta de manutenção.  

                                                           
974ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 119. 
975DEMETRIO CRESPO, Eduardo. Responsabilidad penal por omisión del empresario, cit., p. 136, nota 360. 
976ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 129, nota 213. 
977ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 897 

(tradução nossa). 
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Nestes casos, a liberdade de produzir e comercializar produtos químicos, bem como 

de explorar a mineração, com a necessária construção de uma barragem, impõe o dever de 

controle sobre os perigos decorrentes da atividade, devendo-se manter o risco sob o limite do 

juridicamente permitido e, se eventualmente ultrapassado, seja por fato ligado ao objeto em si, 

seja por força de sua interação com pessoas, devem ser tomadas as medidas para que o perigo 

retorne ao nível do risco permitido, evitando-se a ocorrência de acontecimentos típicos978.  

Portanto, a afirmação da empresa como fonte de perigo, que deve ser controlada e 

vigiada pelos seus dirigentes, decorre de sua constatação como âmbito de domínio 

organizado, em regra geral, de modo complexo, do qual potencialmente podem resultar, 

conforme indica a experiência, riscos para terceiros, não apenas de seus diversos 

dispositivos, máquinas ou materiais perigosos, como também por meio das diversas 

atividades empresariais empregadas pela interação dos encarregados na mesma. Nesse 

sentido destaca Eduardo Demetrio Crespo, em referência a Hero Schall:  

[...] é correta a consideração da empresa como uma fonte de perigo que 

deve ser vigiada pelo dono do negócio, que se diferencia de outros focos 

de perigo complexos – os quais cabe considerar como suscetíveis de 

fundamentar uma posição de garante –, em que aqui os perigos não 

geralmente resultam de situações estáticas, mas bem mais de ações no 

âmbito de organização do proprietário, dentro de uma organização 

regulada de forma juridicamente complexa. O fundamento para referido 

dever de garantia do dono do negócio não seria a responsabilidade pelo 

fato alheio, mas o domínio sobre uma fonte de perigo979. 

 

As atividades empresariais sobre as quais deve haver controle e vigilância ainda 

poderiam ser divididas entre as intrinsecamente perigosas, e as que se tornam perigosas em 

razão de atos de organização de seus administradores.  

Segundo Heloísa Estellita, as atividades empresariais intrinsecamente perigosas 

seriam representadas pelos diversos exemplos acima trabalhados, as quais decorreriam da 

titularidade, posse ou produção de bens que podem causar danos a terceiros ou à 

coletividade, bem como pela prestação de serviços passíveis de serem utilizados 

criminosamente, ou pela prestação de serviços perigosos com objetos. Já em atividades 

intrinsecamente não perigosas, é a organização e gestão de funções e tarefas que cria o risco 

                                                           
978ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 129. 
979DEMETRIO CRESPO, Eduardo. Responsabilidad penal por omisión del empresario, cit., p. 137 (tradução 

nossa). 
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que fundamenta a posição de garante dos dirigentes, como no caso, por exemplo, de atividades 

comerciais, execução da contabilidade e cumprimento das obrigações tributárias980.  

Uma vez que o domínio é exercido limitadamente apenas sobre a fonte de perigo 

empresa, a extensão do âmbito de seus deveres de controle e vigilância deve alcançar 

apenas os delitos referidos à empresa (betriebsbezogene Straftaten)981. Desse conceito 

decorre a compreensão de que o delito cometido pelo subordinado deve ter relação íntima 

com a função por ele exercida ou com a atividade exercida pela empresa.  

Ao se fundar a posição de garante do dirigente no domínio sobre a empresa como 

fonte de perigo que deve ser vigiada, “o dever de vigilância só pode, logicamente, abranger 

crimes relacionados à empresa, no sentido de crimes que se mostrem com uma expressão 

dessa fonte de perigo”, aponta Heloísa Estellita982. Ocorre que a materialização dessa 

simples afirmação pode não ser tão fácil como aparenta. 

Conforme visto, Bernd Schünemann afirma que o dirigente nunca é responsável por 

um fato excessivo de seu subordinado, diferenciando fatos praticados no interesse da 

empresa e em seu interesse próprio983. Isso geraria efeitos extremamente restritivos.  

De outro lado, propostas como as de Imme Roxin, a qual afirma que os crimes 

praticados a partir da atividade empresarial devem ser aqueles decorrentes da interação da 

empresa com a vítima, e que, “através dessa interação, tem de ser criado um perigo para 

terceiros que decorre dos processos empresariais”, seriam muito ampliativas984.  

A solução mais adequada parece ser a atualmente sustentada por Claus Roxin, que 

restringe o âmbito anteriormente afirmado em seu manual985. Nesse contexto, Luís Greco e 

Augusto Assis apontam que Claus Roxin passa a afirmar que a “referência à empresa” 

(betriebsbezogene Straftaten) sobre os delitos praticados, “seja definida de forma mais 

                                                           
980ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 129. 
981GRECO, Luís; ASSIS, Augusto. O que significa a teoria do domínio do fato para a criminalidade de 

empresa, cit., p. 115. 
982ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 134. 
983SCHÜNEMANN, Bernd. Cuestiones básicas de dogmática jurídico-penal y de política criminal acerca de 

la criminalidad de empresa, cit., p. 540. 
984ROXIN, Imme. Problemas e estratégias da consultoria de compliance em empresas, cit., p. 72. 
985Anteriormente, ao aproveitar parcialmente os aportes de Enique Gimbernat Ordeig, Claus Roxin 

sustentava uma versão menos de delitos referidos à empresa, afirmando que estes eram todos aqueles que 

os subordinados praticavam no cumprimento das tarefas a eles incumbidas. Nesse sentido vide: ROXIN, 

Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 895-896. 
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precisa, e propõe que um dever dos superiores hierárquicos apenas existirá quando o delito 

tiver conexão com a atividade concreta, a política ou as normas de conduta da empresa”986.  

Essa definição não parece afastar quaisquer dos exemplos acima trabalhados. Da 

mesma forma, esse conceito não parece se distanciar do adotado por Heloísa Estellita, que 

parte das concepções elaboradas por Gerhard Dannecker. Nesse sentido, destaca a autora:  

[...] Dannecker fala em crimes que sejam a “realização do perigo 

operacional da empresa”, com o que, segundo tais concepções, estariam 

incluídos crimes como a lesão corporal praticada pelo segurança da casa 

noturna contra o cliente, a corrupção de funcionários públicos, os furtos 

nos hotéis etc.; e excluídos assédios sexuais, injúrias praticadas por 

ocasião ou com a utilização de meios físicos fornecidos pela empresa, e 

mesmo lesões corporais do caso do “mobbing”987. 

 

A correção dessa posição, de acordo com a autora, decorre da constatação de que, 

se o fundamento da posição de garantidor dos dirigentes é o controle (domínio) sobre a 

fonte de perigo empresa, apenas os crimes decorrentes dos processos e atividades próprias 

dessa fonte de perigo estariam submetidos aos deveres de vigilância dos superiores 

hierárquicos, fazendo com que, em caso de omissão de agir para evitar tais resultados, seja 

possível a imputação penal a título de omissão988.  

Com base em tudo que até aqui analisado, percebe-se que as questões mais 

problemáticas em torno da posição de garante do dirigente empresarial sempre redundarão 

sobre o fator de risco pessoa, e não isoladamente sobre elementos materiais.  

Se existente qualquer questão mais complexa sobre um elemento material possuído 

ou mesmo comercializado pela empresa, se notará que o perigo dele originado acabará, na 

maioria das vezes, criado ou incrementado pela interação humana sobre ele. Justamente 

por isso, conforme visto, Hero Schall afirma que nestes casos se estará diante de uma fonte 

de perigo mista.  

Ocorre que, diferentemente do que ocorre sobre objetos e elementos materiais, o 

Direito moderno – felizmente989 – não reconhece um poder de “senhor da pessoa”, como 

                                                           
986GRECO, Luís; ASSIS, Augusto. O que significa a teoria do domínio do fato para a criminalidade de 

empresa, cit., p. 115. 
987ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 137. 
988Id. loc. cit. Em sentido semelhante: ROBLES PLANAS, Ricardo. O “compliance officer” frente ao direito 

penal. ROBLES PLANAS, Ricardo. Estudos de dogmática jurídico-penal: fundamentos, teoría do delito e 

direito penal económico, cit., p. 245-260. 
989“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade” (artigo 5º, caput, da Constituição Federal). Soma-se, a isso, todos os demais valores e 

garantias constitucionais de ordem da dignidade da pessoa humana.  
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aquele existente nas situações de “senhor da coisa”. Por tal motivo, exercer a vigilância 

sobre a organização de pessoas apresenta peculiaridades em relação ao exercício da 

vigilância sobre a organização de coisas.  

Na atuação de subordinados no exercício da atividade empresarial se está diante de 

um comportamento livre e plenamente responsável desse terceiro. Então, aparentemente, 

chamar-se-ia o princípio da autorresponsabilidade para afirmar a impossibilidade de uma 

responsabilização penal por fato de terceiro plenamente responsável, e assim negar um 

dever de controle e vigilância sobre tal pessoa990.  

Mas, conforme afirmado brevemente em momento anterior, é possível afirmar a 

responsabilidade do dirigente empresarial sobre os fatores de risco penal originados pela 

atuação de seus subordinados, pessoas plenamente responsáveis, desde que atendidos 

certos pressupostos.  

 

i) pessoas como foco de perigos 

Não se trata aqui de negar a existência, e, principalmente, a importância do 

princípio da autorresponsabilidade (autonomia pessoal) para o Direito Penal moderno, mas, 

apenas, de reconhecer que ele admite certa modulação991, não servindo como argumento de 

autoridade para barrar, de forma absoluta e diletante, a afirmação de responsabilidade 

penal em determinadas situações concretas, trazidas pela dogmática e a realidade 

normativa992.  

Quando o foco de perigo diz respeito a pessoas, afirma Heloísa Estellita que deve 

haver o reconhecimento de alguma espécie de direito de direção das atividades das mesmas 

no âmbito da empresa, uma posição de autoridade, ou de emitir instruções e controlar tais 

pessoas, o que, justamente em observância ao princípio da autonomia pessoal, não seria 

ilimitado. Em referência a Werner Beulke, afirma a autora que, “enquanto a 

                                                           
990GRECO, Luís; ASSIS, Augusto. O que significa a teoria do domínio do fato para a criminalidade de 

empresa, cit., p. 113. 
991BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Do tratamento penal da ingerência, cit., p. 169; DEMETRIO CRESPO, 

Eduardo. Responsabilidad penal por omisión del empresario, cit., p. 95; DOPICO GÓMEZ-ALLER, 

Jacobo. Posición de garante del compliance officer por infracción del deber de control, cit., p. 171; SILVA 

SÁNCHEZ, Jesús-María. Fundamentos del derecho penal de la empresa, cit., p. 44 e ss.  
992Nesse sentido, a título de exemplo, vide: GRECO, Luís. Domínio da organização e o princípio da 

autorresponsabilidade. In: GRECO, Luís; LEITE, Alaor; TEIXEIRA, Adriano; ASSIS, Augusto. Autoria 

como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal brasileiro. São 

Paulo: Marcial Pons, 2014. p. 203-214. 
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responsabilidade própria é o reverso da autodeterminação; a responsabilidade por atos de 

terceiros é o reverso da possibilidade de determinação de seus atos”993.  

Assim, o controle sobre o fator de risco gerado a partir de pessoas seria plenamente 

possível por meio da liberdade de organização e gestão994. Um dirigente pode, por 

exemplo, excluir o subordinado e neutralizar o perigo constatado transferindo-o para outro 

setor da empresa ou o demitindo, ou, então, determinando que elimine o perigo, sob a 

ameaça de impor tais medidas, como resultado de seu direito de direção. O mesmo 

ocorreria sobre elementos materiais (guardadas as devidas adequações). Nesse contexto, 

destaca Heloísa Estellita: 

[...] Esse binômio liberdade-responsabilidade, como visto, é apontado 

pelo pensamento dominante como o fundamento da posição de garantidor 

relativa a perigos oriundo de pessoas: os dirigentes da empresa, no 

âmbito de seu domínio sobre os objetos e de seu poder de organizar e 

gerir as pessoas na empresa, têm a liberdade de organizar e executar as 

atividades econômicas excluindo terceiros desse âmbito (tanto sobre 

objetos da empresa, como sobre pessoas da empresa) e têm, por isso, o 

dever de cuidar para que dessas atividades não advenham danos a 

terceiros ou à coletividade995. 

 

Em razão de o âmbito da posição de garante do dirigente estar limitado aos delitos 

praticados por seus subordinados em referência à empresa (betriebsbezogene Straftaten), 

Claus Roxin afirma então que a responsabilidade penal do superior hierárquico sobre atos 

de pessoas decorre do acréscimo do pressuposto do direito de direção (Weisungsrecht) ou 

da faculdade de direção (Weisungsbefugnisse)996.  

Ainda que os pressupostos sustentados por Claus Roxin possam, aparentemente, 

soar de forma semelhante com as formulações de Bernd Schünemann na fundamentação do 

domínio sobre pessoas com base no poder legal de mando do dirigente997, a diferença de 

sua natureza é perceptível, com base no que até aqui analisado.  

                                                           
993ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 120. 
994ROBLES PLANAS, Ricardo. O “compliance officer” frente ao direito penal, cit., p. 249. 
995ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 120. 
996Id. Ibid., p. 121. 
997SCHÜNEMANN, Bernd. Cuestiones básicas de dogmática jurídico-penal y de política criminal acerca de 

la criminalidad de empresa, cit., p. 540. 
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Isso porque, para Bernd Schünemann, o poder jurídico de direção do empregador 

corresponderia a um dever de obediência do empregado, o qual se aproximaria, conforme 

visto, das estruturas de autoria mediata por instrumentalização de outrem998. 

O caso, aqui, é diferente: os direitos de direção tratados por Claus Roxin dizem 

respeito à liberdade de organizar e executar as atividades empresariais. Eles têm relação 

sobre a organização da fonte de perigo empresa, e não sobre o subordinado em si. Trata-se 

de um direito de intervir do dirigente, e não de o subordinado obedecer.  

Por exemplo, se o dirigente determinar ao subordinado a eliminação do perigo por 

ele próprio criado, e o subordinado não o fazer, pode-se determinar (intervir) que outro 

subordinado elimine tal perigo, se possível. Caso se trate de perigo personalíssimo, não 

corrigível por meio de outrem, o afastamento, substituição ou mesmo demissão do 

subordinado perigoso são formas de intervenção do dirigente para adequar o risco criado pela 

fonte de perigo empresa, que está sob seu domínio. O que importa é a intervenção do dirigente, 

e não a obediência do subordinado, a fim de que seja eliminado o perigo de ocorrência de um 

resultado típico. Nesse contexto destaca Heloísa Estellita, citando Claus Roxin:  

Isto é assim, explica Roxin “porque a responsabilidade por omissão 

pressupõe a possibilidade de evitar a ocorrência do resultado típico, que 

está ligada a um direito de intervir” no curso causal colocado em marcha 

pelo agente ativo”999. 

 

É justamente por tal motivo que anteriormente se afirmou necessário ter em mente 

que o fundamento material da posição de garante dos dirigentes não se dirige à atuação da 

pessoa, mas, sim, ao dever de evitar a ocorrência de um acontecimento típico. O dirigente 

não “domina a pessoa”, mas, sim, o fator de risco criado por ela. O dever de atuar tem por 

objeto, portanto, a evitação do resultado que possa advir de uma pessoa, e não a pessoa em 

si1000. Nesse sentido, aponta Heloísa Estellita:  

A fundamentação da posição de garantidor na criação da fonte de perigo 

empresa parece não oferecer fricções com a diretriz da 

autorresponsabilidade do agente ativo. Não só porque o dever de atuar 

não se dirige ao subordinado, mas, sim, à evitação do resultado, como 

porque a responsabilização do garantidor não é por um fato alheio, do 

agente ativo, mas oriunda da quebra de seu próprio dever de agir para 

evitar o resultado1001.  

                                                           
998Capítulo 3, subcapítulo 3.1. 
999ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 121. 
1000Capítulo 3, subcapítulo 3.1. 
1001ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 126-127. 
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Conforme exaurido ao longo do presente estudo, nos crimes omissivos impróprios, 

imputa-se o resultado a quem deve evitá-lo, de forma que a relação estabelecida não é entre 

o omitente e o terceiro que atua, mas, sim, entre omitente e o resultado. O fundamento da 

posição de garante do dirigente gera um dever de evitar o resultado típico, e não a prática 

de um crime de outrem. Heloísa Estellita ilustra tais conclusões, reforçando que afirmado 

há pouco, da seguinte forma:  

[...] o dever de garantidor não tem por objeto, necessariamente, o atuar 

sobre o agente, mas, sim, o dever de evitar a ocorrência do resultado 

entendido como acontecimento típico. Um exemplo seria o do gerente de 

segurança ambiental (garantidor) que, sabendo que o subordinado abriu 

válvula que verte resíduos tóxicos em um riacho e podendo dirigir-se 

diretamente à válvula para fechá-la, deixa de fazê-lo, ou deixa de acionar 

um outro empregado para que o faça; sua atuação no sentido do 

cumprimento do dever de garantidor não implica em atuar sobre o 

terceiro que atua injustamente, mas diretamente sobre um objeto ou sobre 

uma terceira pessoa que não o agente do crime. O mesmo poderia ser dito 

de um diretor que, sabendo que um subordinado está em vias de praticar 

ato de corrupção, e podendo agir para evitar o contato do empregado com 

o funcionário público, deixa de fazê-lo1002. 

 

A constatação de que nos crimes omissivos impróprios a relação estabelecida não é 

entre o omitente e o terceiro que atua ativamente, mas, sim, entre omitente e o resultado, 

resultaria da própria leitura do texto legal do artigo 13, § 2º, que estabelece o dever de 

“agir para evitar o resultado”, e não um dever de agir para impedir o cometimento de 

crime1003.  

Portanto, no caso dos dirigentes empresariais, há um poder de organização, com 

objetivo de durabilidade no tempo, do qual advém um dever durável de vigilância sobre a 

(fonte de perigo) organização sob seu domínio (objeto e pessoas), que deve ser controlada 

para não causar acontecimentos típicos1004.  

 

ii) ancoragem normativa – artigo 13, § 2º, do Código Penal  

Desde a edificação da base teórica que fundamenta a presente investigação, bem 

como ao conjugá-la com os dispositivos de nosso ordenamento jurídico, que vêm a regular 

                                                           
1002ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 127. 
1003DOPICO GÓMEZ-ALLER, Jacobo. Posición de garante del compliance officer por infracción del deber 

de control, cit., p. 171; ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por 

omissão, cit., p. 126. 
1004ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 118. 
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normativamente a equiparação legal entre ação e omissão (imprópria), e os sujeitos 

especiais aos quais incumbem deveres de evitação de acontecimentos típicos, constata-se a 

ilegalidade e o abandono de uma “fundamentação” de posições de garante meramente 

formais1005. No caso dos dirigentes empresariais não é diferente. 

Em se tratando do artigo 13, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, conforme visto, não 

é a mera ostentação de deveres jurídicos formais que fundamenta o dever de agir para 

evitar resultados lesivos, mas, sim, o domínio sobre o fundamento deste resultado, o qual, 

igualmente, não decorrerá de mera ocupação de um cargo. Deve haver concretamente uma 

relação de poder fático e efetivo com vontade de domínio de vigilância sobre a – causa 

essencial do resultado – fonte de perigo empresa.  

Assim, a existência de indicações legais, como as oriundas da lei societária, ou do 

Código Civil, mostrariam apenas uma determinação inicial, indiciária, de quem serão os 

administradores responsáveis pela fonte de perigo empresa, mas jamais fundamentarão 

materialmente deveres penais, em respeito ao princípio da legalidade, proporcionalidade e 

igualdade. Tampouco importará a mera designação em documentos societários ou em 

contratos de trabalho.  

Portanto, para que destes sujeitos se exija o controle e a vigilância sobre a fonte de 

perigo empresa, deve existir, real e concretamente, uma relação fática de domínio sobre tal 

fonte potencial de perigo. Nesse contexto, destaca Heloísa Estellita:  

Serão garantidores originários aquelas pessoas que tenham uma relação 

juridicamente fundada de controle sobre a fonte de perigo empresa, que 

tem de ser confirmada pela assunção fática dessas tarefas. Essa relação dá 

origem ao dever especial de vigiar pessoas, ou seja, um dever de 

garantidor. Com isso, estabelece-se o fundamento material da posição de 

garantidores dos dirigentes das empresas1006. 

 

É com base nisso que a autora afirma que os garantidores (originários) de 

vigilância na empresa serão os órgãos de direção da administração que tenham uma relação 

juridicamente fundada de controle (organização), ainda que parcialmente, os quais devem, 

para tanto, assumir e exercer faticamente tal controle1007.  

                                                           
1005GRECO, Luís; ASSIS, Augusto. O que significa a teoria do domínio do fato para a criminalidade de 

empresa, cit., p. 109. 
1006ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 132 

(itálicos da autora).  
1007Id. Ibid., p. 133-134. 
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O mesmo deve ocorrer nos casos da situação legal do artigo 13, § 2º, alínea “b”, do 

Código Penal, pois, conforme também visto, pode haver a aquisição do domínio sobre uma 

fonte de perigo por meio da delegação, porém, desde que haja a assunção voluntária e 

fática do domínio sobre ela1008. 

Quem adquire o domínio por meio da delegação daquele que possuía anteriormente 

o domínio, legítimo e fático, sobre uma causa essencial do resultado (fonte de perigo 

empresa) se torna também garante (derivado). Para tanto, é necessário, igualmente, que 

haja assunção voluntária e fática, e não meramente formal, por parte do delegado (garante 

derivado). Assim afirma Heloísa Estellita: 

[...] Esse dever incumbe aos garantidores originários, administradores da 

empresa, mas pode ser objeto de delegação, assumindo o delegado, com 

isso, as tarefas, mas também os deveres de garantidor (posição de 

garantidor derivada, deveres de garantidor derivados), agora com 

fundamento legal no art. 13, § 2.º, b, CPB1009. 

 

A delegação e a criação de posições de garantidores (derivados), com base no artigo 

13, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, por meio da assunção fática do domínio (controle e 

vigilância) sobre a fonte de perigo empresa, importam especialmente para relevância – ou 

irrelevância – penal da omissão do compliance officer, razão pela qual se tratará da 

possibilidade, limites e efeitos da delegação mais adiante, em tópico específico.  

Para o presente momento, basta a constatação de que a posição de garantidor dos 

superiores hierárquicos, responsáveis pela atividade empresarial, resulta do domínio fático 

(controle e vigilância) sobre a fonte de perigo empresa, nos moldes em que aqui 

estabelecidos.  

 

ii.i) ingerência  

Ainda conforme visto em sede anterior, mesmo autores que acolhem o domínio 

sobre o fundamento do resultado como diretriz material das posições de garante admitem a 

                                                           
1008SCHÜNEMANN, Bernd. Fundamentos y límites de los delitos de omisión impropia: con una aportación a 

la metodología del Derecho Penal, cit., p. 344. 
1009GRECO, Luís; ASSIS, Augusto. O que significa a teoria do domínio do fato para a criminalidade de 

empresa, cit., p. 115; ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por 

omissão, cit., p. 130. 
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possibilidade de compatibilização (reduzida) do domínio de vigilância com o critério da 

ingerência, previsto no artigo 13, § 2º, alínea “c”, do Código Penal1010.  

No caso da fundamentação das posições de garantia dos dirigentes empresariais, o 

critério da ingerência parece, porém, apresentar capacidade ainda mais reduzida1011.  

Isso decorreria, principalmente, da já analisada necessidade de que o 

comportamento antijurídico anterior perigoso, e o dever de evitar suas consequências, 

estejam necessariamente referenciados ao mesmo sujeito, guardando nexo de 

temporalidade (proximidade do perigo). O risco criado com a conduta precedente deve 

guardar proximidade com o resultado causal específico, que será imputado ao garantidor.  

Encontrar-se-ia, então, a mesma dificuldade que se encontra ao tentar fundamentar, 

por exemplo, a posição de garante de vigilância do atual proprietário de uma edificação, 

em razão da existência de telhas soltas, que ameaçam lesionar pedestres que caminham sob 

seu alcance, e que se encontram nessas circunstâncias por terem sido instaladas por parte 

do proprietário anterior, responsável pela construção do edifício, com infringência ao dever 

de cuidado.  

Neste exemplo, não seria possível fundamentar a posição de garante do proprietário 

atual com base na ingerência, mas, sim, apenas com base no domínio sobre uma fonte de 

perigo. Em contextos empresariais, esse distanciamento seria ainda mais agudo1012. Assim 

afirma Heloísa Estellita: 

Esse distanciamento reduz o rendimento desta linha de fundamentação 

para os casos nos quais os dirigentes que criaram a empresa não ocupem 

mais, ou não sejam mais os únicos a ocupar, as funções de controle, 

assumidas por novos dirigentes, os quais, porém, não praticaram a 

conduta precedente antijurídica. Nas sociedades por ações, nas quais 

poderá existir maior número de órgãos incumbidos da administração da 

empresa, será bastante comum que aqueles que criaram a fonte de perigo 

empresa não sejam os que a administram. Neste último caso, o único 

fundamento possível seria, então, a assunção1013. 

 

                                                           
1010Capítulo 1, subcapítulo 1.2.1. 
1011Em sentido contrário: SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito penal empresarial: a omissão do 

empresário como crime, cit., p. 196 e ss. 
1012Conforme se verá mais adiante, em subcapítulo específico, o pressuposto da proximidade do perigo foi 

aplicado pelo Tribunal Federal da Alemanha em julgamento envolvendo responsabilidade omissiva 

imprópria em contexto empresarial complexo, para manter o afastamento da fundamentação da 

responsabilidade do omitente com base na ingerência.  
1013ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 124. 
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Mas, ainda, assim, a autora afirma ser possível, em algumas situações, a 

fundamentação de uma posição de garantidor dos dirigentes empresariais com base na 

ingerência. Isso seria possível, principalmente, em situações de distribuição de tarefas e 

funções em violação (antijuridicidade) ao dever de eleger corretamente (dever de cuidado) 

os que exercerão as tarefas.  

Conforme destaca a autora, “a violação desse dever com a atribuição de uma pessoa 

inapta para certas tarefas pode gerar uma posição de garantidor por ingerência por um atuar 

precedente antijurídico”, desde que respeitado o pressuposto da proximidade do perigo 

(relação temporal entre atuar precedente ilícito e o resultado típico)1014.  

Sobre tais deveres de cuidado na distribuição de tarefas no âmbito empresarial, em 

referência ao critério da ingerência, destaca Pierpaolo Cruz Bottini: 

No que concerne à ingerência, pode-se afirmar que o empresário cria um 

risco ao distribuir tarefas, determinar condutas, ou mesmo ao delegar 

funções e competências a terceiros, subordinados ou não, para que 

prestem serviços ou realizem atividades em favor ou em nome da 

empresa. Trata-se, em regra, de um risco permitido. No entanto, essas 

pessoas integram sua esfera organizacional, de forma que o empresário 

deverá observar as normas de cuidado vigentes para garantir esse risco 

permitido – representado pelo trabalho de terceiros que se coloca em 

movimento por sua determinação – mantenha essa qualidade, ou deverá 

agir para restituí-lo ao patamar tolerável diante de qualquer 

desestabilização culposa ou dolosa, sempre que dela tenha 

conhecimento1015. 

 

Tais circunstâncias fariam com que o critério da ingerência tenha maior capacidade 

de rendimento no contexto de pequenas empresas ou de estruturas organizacionais 

empresárias menos dinâmicas.  

De acordo com Heloísa Estellita, no caso de pequenas empresas, normalmente, não 

haverá a interposição de outras pessoas entre aquelas que criaram originariamente o risco 

não permitido ou omitiram mantê-lo em níveis permitidos, no caso, sócios fundadores e 

administradores. Já nas estruturas menos complexas e dinâmicas, seria menos normal a 

troca de responsáveis, dirigentes ou encarregados de atividades relevantes na linha de 

causalidade para o resultado típico1016.  

                                                           
1014ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 124. No 

mesmo sentido: LASCURAÍN SÁNCHEZ, Juan Antonio. La delegación como mecanismo de prevención y 

generación de deberes penales, cit., p. 175. 
1015BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Do tratamento penal da ingerência, cit., p. 168. 
1016ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 124. 
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Portanto, ainda que possível a fundamentação de uma posição de garante de 

vigilância do dirigente empresarial, com fundamento no artigo 13, § 2º, alínea “c”, do 

Código Penal, por conta da criação precedente antijurídica de risco causador de um 

acontecimento típico, o pressuposto da proximidade do perigo continuará operando como 

chave interpretativa restritiva de sua fundamentação, o que, inexoravelmente, gera efeitos, 

principalmente, em contextos empresariais1017.  

Além disso, mesmo em situações de distribuição de funções e tarefas, o critério do 

domínio sobre a fonte de perigo empresa fundamenta, material e adequadamente, as 

posições de garante dos responsáveis pela organização empresarial. Para tanto, devem ser 

atendidos alguns pressupostos, conforme brevemente apontado em momentos anteriores, 

quando tratou-se da transferência e assunção voluntária e fática de tais deveres, que geram 

efeitos tanto ao transferente, quanto ao transferido. Agora, neste momento, torna-se 

necessário breve aprofundamento sobre a questão, tratando dessa possibilidade, seus 

efeitos e limites, especificamente no contexto da organização empresarial.  

 

iii) delegação de deveres, possibilidades e limites  

A delegação assume especial importância na atividade econômica empresarial, já 

que para o titular da empresa diversificar e ampliar a funcionalidade dela, não poderá ele se 

encarregar de tudo. Em casos de empresas complexas, a delegação torna-se, inclusive, uma 

necessidade1018. Seria impossível, ou, ao menos, ineficiente, a concentração de todas as 

tarefas e funções de uma empresa em uma única pessoa. É necessária a delegação de 

funções, outorgando-se faculdades a outros membros da empresa sobre sua esfera de 

organização1019. Renato de Mello Jorge Silveira caracteriza o fenômeno da delegação nas 

estruturas empresariais da seguinte forma: 

Uma das mais peculiares situações do ambiente empresarial complexo é a 

chamada delegação de competências ou de funções. Por ele, imagina-se o 

fenômeno de um sujeito detentor de determinadas obrigações e poderes 

(delegante) ceder ou repassar os mesmos, ou parte deles, a outro sujeito 

(delegado). Isso implica que, em termos penais empresariais, esteja-se 

                                                           
1017Em se tratando do objeto central da presente investigação, qual seja, a possibilidade de se afirmar – ou 

não – a responsabilização penal do compliance officer, pela via omissiva imprópria, se verá que o critério 

da ingerência perde ainda mais força, não parecendo, desde já, adequado para fundamentar uma 

responsabilidade penal desde sujeito pela não evitação de um acontecimento típico.  
1018DEMETRIO CRESPO, Eduardo. Responsabilidad penal por omisión del empresario, cit., p. 107. De 

forma semelhante: MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos. p. 477. 
1019DOPICO GÓMEZ-ALLER, Jacobo. Posición de garante del compliance officer por infracción del deber 

de control, cit., p. 170. 
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falando de transformações das esferas individuais de responsabilidade 

dos atores empresariais1020.  

 

Assim, por exemplo, dependendo da estrutura empresarial, os sócios delegariam 

aos administradores, que delegariam a diretores, os quais, por sua vez, delegariam a 

subdiretores de áreas, e por aí em diante1021. Com a delegação de atividades, funções e 

tarefas, em níveis hierárquicos distintos, surgem então estruturas de responsabilidade 

vertical1022. 

Os titulares das empresas podem delegar tarefas e funções relacionadas ao alcance 

de seu objetivo social, qual seja, produção, prestação de serviços, etc.; funções 

administrativas, de natureza contábil, de auditoria, de gestão de recursos humanos; como 

também atividades de controle sobre a fonte de perigo, já que estas atividades não são 

personalíssimas e podem ser delegadas a terceiros1023.  

Em nosso ordenamento jurídico, a possibilidade legal de delegação de tarefas 

encontra respaldo no artigo 653 do Código Civil1024, assim como também nas normas que 

disciplinam as relações de trabalho, reunidas na Consolidação das Leis do Trabalho. De 

outro lado, a Lei de Sociedades Anônimas proibiria (artigo 139), por exemplo, a delegação 

de tamanha intensidade que desnature a própria condição do administrador. Observa-se, 

portanto, que a delegação pode ser lícita, mas também ilícita1025.  

A possibilidade de delegação (descentralização) de tarefas, atividades e funções no 

exercício da liberdade de organização empresarial é, como já visto, a principal responsável 

pelo progressivo distanciamento entre a execução material e a atribuição de 

responsabilidade pela lesão de um bem jurídico no contexto da criminalidade praticada a 

partir da empresa1026. 

 

                                                           
1020SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito penal empresarial: a omissão do empresário como crime, cit., 

p. 150-151.  
1021LASCURAÍN SÁNCHEZ, Juan Antonio. La delegación como mecanismo de prevención y generación de 

deberes penales, cit., p. 166. 
1022ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 146. 
1023Id. Ibid., p. 147; MARTÍNEZ-BUJÁN PEREZ, Carlos. Derecho penal económico y de la empresa: parte 

general, cit., p. 477. 
1024“Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou 

administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato”. 
1025ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 147-148. 
1026BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Do tratamento penal da ingerência, cit., p. 103; DEMETRIO CRESPO, 

Eduardo. Responsabilidad penal por omisión del empresario, cit., p. 106. 
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aa) efeitos, objeto e limites da delegação  

A delegação é resultado do exercício da liberdade de organização da atividade 

econômica empresarial. Por meio da distribuição de funções, atividades e tarefas, em 

diferentes níveis hierárquicos, os responsáveis pela administração da empresa, garantidores 

originários, exercem a faculdade de se auto-organizarem, buscando, com isso, a melhor 

consecução dos objetivos sociais da empresa, ou das atividades necessárias à sua existência 

e manutenção duradoura no tempo.  

Essas tarefas, atividades ou funções, que eram originariamente de responsabilidade 

do âmbito de competência do delegante, são transferidas e atribuídas a outro membro da 

empresa, por sua vez delegado, hierarquicamente inferior, quem adquire a responsabilidade 

pela execução das mesmas. Trata-se, portanto, da liberdade de organizar pessoas no âmbito 

da atividade empresarial1027.  

Mas, conforme já visto, o reverso dessa liberdade de organização é justamente a 

existência de responsabilidades jurídicas, pois, do exercício da faculdade de auto-

organização, podem ser gerados riscos (permitidos) de resultados lesivos a bens jurídicos 

de terceiros, os quais devem ser controlados. Assim, a transferência de competências 

empresariais por meio da delegação (liberdade de organização), igualmente, se traduzirá 

em obrigações e, neste caso, em obrigações penais1028.  

No contexto das posições de garante, e dos respectivos deveres a elas inerentes, a 

delegação tem dois efeitos principais, os quais operam, respectivamente, sobre cada uma 

das partes, delegado e delegante. São efeitos de transferência e transformação1029.  

Há transferência porque, por força da delegação, o delegante faz surgir uma (nova) 

posição de garante na pessoa do delegado. Por sua vez, há, ainda, uma transformação 

porque a posição de garante do delegante não desaparece, mas apenas se transforma, 

passando a ser secundária ou residual, a quem, ainda assim, são incumbidos deveres de 

garante, os quais serão analisados com maior atenção adiante.  

                                                           
1027DOPICO GÓMEZ-ALLER, Jacobo. Posición de garante del compliance officer por infracción del deber 

de control, cit., p. 170. 
1028LASCURAÍN SÁNCHEZ, Juan Antonio. La delegación como mecanismo de prevención y generación de 

deberes penales, cit., p. 166. 
1029DEMETRIO CRESPO, Eduardo. Responsabilidad penal por omisión del empresario, cit., 108; 

LASCURAÍN SÁNCHEZ, Juan Antonio. La delegación como mecanismo de prevención y generación de 

deberes penales, cit., p. 170; SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Fundamentos del derecho penal de la 

empresa, cit., p. 157-158.  
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A delegação faz surgir, portanto, uma situação de “co-titularidade da custódia” 

sobre a fonte de perigo empresa, conforme já apontava Bernd Schünemann ao tratar das 

relações de “domínio articuladas ou compartilhadas” (escalonadas)1030. Isso faz com que 

todos que compartilham o domínio sobre a fonte de perigo ocupem posições de garante, 

com deveres e responsabilidades inerentes1031. Assim afirma Juan Antonio Lascuraín 

Sánchez:  

Com efeito, como do que se trata em realidade é de transmitir um dever 

de controle sobre um âmbito de risco que corresponde ao delegante, e do 

qual este esteja disfrutando e beneficiando-se como próprio, o que se 

produz entre delegante e delegado é o que Schünemann denomina “co-

titularidade da custódia”. Resultará então que não lhe podem ser 

estranhos os efeitos nocivos que seu âmbito de domínio possa 

produzir1032.  

 

Nas situações de domínio escalonado, o delegado (transferido), que assume posição 

de garantidor derivado, encontra-se mais próximo da fonte de perigo empresa (organização 

de objetos e pessoas, e a interação entre tais elementos, como fatores de risco), razão pela 

qual possuirá deveres primários de garante1033. 

Isso significa que ao subordinado, delegado, competirá o controle direto do foco de 

perigo que se encontre em seu âmbito de competência (domínio), em razão da assunção 

dessa função de controle de riscos1034. 

Trata-se da transferência do domínio (controle e vigilância) sobre a fonte de perigo 

empresa, que gera nova posição de garante. O (novo) garante deve então executar as 

atividades materiais relativas às suas competências dentro da empresa para o controle do 

risco permitido, de forma que ele não se transforme em risco proibido e resultado lesivo1035. 

Conforme visto inicialmente, a delegação pode se dar sobre atividades 

propriamente econômicas da empresa, relacionadas ao processo de produção e/ou 

                                                           
1030SCHÜNEMANN, Bernd. Fundamentos y límites de los delitos de omisión impropia: con una aportación a 

la metodología del Derecho Penal, cit., p. 337. 
1031MARTÍNEZ-BUJÁN PEREZ, Carlos. Derecho penal económico y de la empresa: parte general, cit., p. 478. 
1032LASCURAÍN SÁNCHEZ, Juan Antonio. La delegación como mecanismo de prevención y generación de 

deberes penales, cit., p. 171 (tradução nossa). 
1033SCHÜNEMANN, Bernd. Cuestiones básicas de dogmática jurídico-penal y de política criminal acerca de 

la criminalidad de empresa, cit., p. 538. 
1034DEMETRIO CRESPO, Eduardo. Responsabilidad penal por omisión del empresario, cit., p. 108; 

LASCURAÍN SÁNCHEZ, Juan Antonio. La delegación como mecanismo de prevención y generación de 

deberes penales, cit., p. 169; SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Deberes de vigilância y compliance 

empresarial, cit., p. 81. 
1035SCHÜNEMANN, Bernd. Cuestiones básicas de dogmática jurídico-penal y de política criminal acerca de 

la criminalidad de empresa, cit., p. 538. 
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prestação de serviços que forma o objeto social da organização empresarial, como também 

sobre atividades administrativas da empresa, necessárias à sua existência, manutenção e 

exercício com pretensão de durabilidade. São exemplos de delegação dessas atividades, 

respectivamente, a transferência da responsabilidade pela instalação de uma planta 

industrial de um diretor a um gerente local, e transferência da responsabilidade pela 

escrituração fiscal de um diretor a um gerente contábil1036.  

Nesses casos, o delegado (subordinado – garante derivado) passa a realizar as 

tarefas executórias, antes de competência do delegante (dirigente – garante originário), 

relacionadas às atividades especificamente delegadas, exercendo o controle direto sobre os 

focos de perigo que delas podem se originar. Assim, deve exercer o devido controle para 

que a instalação da nova planta industrial não cause lesão a bem jurídico de outrem, bem 

como para que, da escrituração fiscal das obrigações da atividade empresarial, não ocorra 

supressão de tributos devidos.  

Por sua vez, conforme visto, nas relações de domínio escalonado, a transferência 

do domínio sobre a fonte de perigo empresa não desonera totalmente o delegante, mas 

apenas transforma sua posição jurídica, bem como os deveres a ela relacionados. Porém, 

ao delegante já não lhe compete o dever de controle direto dos focos de risco que se geram 

no âmbito de competência do delegado. 

Em razão de ocupar posição organizacional com maior distanciamento sobre o foco 

de perigo, que passa a ser controlado de forma direta pelo subordinado (delegado), mais 

próximo a ele, o dirigente (delegante), co-titular do domínio, passa a ostentar deveres 

secundários de garante1037. Isso significa que o dirigente, delegante, passa a possuir 

deveres de supervisão e vigilância sobre seu subordinado, delegado1038. Nesse sentido 

destaca Renato de Mello Jorge Silveira: 

Não existe, assim, uma liberação completa, por parte do delegante, de 

seus deveres organizativos. Ele mantém, assim, uma posição de garantia 

secundária, lastreada, ainda, no dever de controle e segurança que seu 

papel de contenção de riscos lhe impõe. O responsável primário, 

obviamente, passa a ser o delegado, mas o gestor empresarial delegante 

deve, sempre, cuidar para que seu papel delegado seja idealmente 

cumprido. Em outras palavras, tem-se que o empresário delegante 

                                                           
1036ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 150. 
1037SCHÜNEMANN, Bernd. Cuestiones básicas de dogmática jurídico-penal y de política criminal acerca de 

la criminalidad de empresa, cit., p. 538. 
1038DEMETRIO CRESPO, Eduardo. Responsabilidad penal por omisión del empresario, cit., p. 108-109; 

DOPICO GÓMEZ-ALLER, Jacobo. Posición de garante del compliance officer por infracción del deber de 

control, cit., p. 170. 
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também assume um papel de responsabilidade, de devido controle, na 

escolha do delegado, bem como no controle e na vigilância do 

desempenho deste1039. 

 

Mais uma vez, a responsabilidade resultante do exercício da liberdade de auto-

organização da atividade empresarial leva a um correspondente dever de manter a fonte de 

perigo dentro dos limites juridicamente permitidos, ou seja, a um dever de vigilância.  

Conforme aponta Heloísa Estellita, nesse contexto, ainda que o delegante se 

desincumba de tarefas executórias, ele reterá, todavia, o dever de vigiar a nova organização 

que criou (fonte de perigo), “mantendo a vigilância sobre os atos do subordinado para 

garantir que de sua atividade não advenham perigos e lesões a bens jurídicos de terceiros e 

da coletividade”1040. Nesse sentido complementa Jacobo Dopico Gómez-Aller: 

Em suas linhas gerais, a maioria das tarefas implicadas nesta posição de 

garante do empresário são deveres de controle de um foco de perigo, 

constituído em grande medida pelo fator humano. Sem dúvida, um fator 

de risco comum a quase toda empresa de uma mínima entidade é a 

coordenação de distintas pessoas para a realização de uma atividade. As 

possibilidades de negligência ou de violação de normas por parte de 

quem executa tarefas constitui assim um foco de perigo que deve ser 

assegurado1041. 

 

Tais deveres de supervisão e vigilância retidos na pessoa do delegante, que dizem 

respeito ao domínio (parcial) sobre a nova fonte de perigo criada (delegado), como 

resultado da delegação de atividades econômicas e administrativas da empresa, configuram 

deveres de seleção, instrução, organização, supervisão e intervenção por parte do dirigente 

(delegante)1042. Nesse sentido afirma Heloísa Estellita:  

A delegação de tarefas e funções, como ato de organização duradouro, 

traz consigo um feixe de deveres sobre o correto desempenho das tarefas 

e funções pelo recipiente da delegação. Ela não tem, assim, efeito de 

desoneração total dos deveres do delegante (garantidor originário), mas 

transforma o conteúdo desses deveres. O delegante passará a ter deveres 

de seleção, instrução, organização, supervisão e intervenção, cujo 

descumprimento tem por efeito devolver-lhe as tarefas transferidas ao 

delegado objeto do dever descumprido1043. 

                                                           
1039SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito penal empresarial: a omissão do empresário como crime, cit., 

p. 156. 
1040ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 150. 
1041DOPICO GÓMEZ-ALLER, Jacobo. Posición de garante del compliance officer por infracción del deber 

de control, cit., p. 170 (tradução nossa). 
1042SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Deberes de vigilância y compliance empresarial, cit., p. 81. 
1043ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 154. 
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Jacobo Dopico Gómez-Aller, por sua vez, afirma uma bipartição da natureza dos 

deveres de vigilância residuais retidos na pessoa do dirigente (delegante), após a 

transferência do domínio de controle e vigilância sobre o foco de perigo ao subordinado 

(delegado). De acordo com o autor espanhol, o delegante reteria deveres de “supervisão 

ativa” e deveres de supervisão “reativa”1044.  

Os deveres de “supervisão ativa” incumbem ao delegante a realização periódica de 

tarefas ativas de supervisão, tais como investigação e inspeção sobre a correta execução 

das atividades delegadas. Já os deveres de “supervisão reativa” imporiam uma reação de 

intervenção do delegante, mas apenas quando surgem indícios de que está tendo lugar uma 

situação em necessária essa sua atuação.  

Nesse contexto, registre-se, ainda, que no âmbito das delegações de competências 

em estruturas verticais de responsabilidade da empresa, o princípio da confiança operaria 

com efeito limitador sobre as posições de garante1045. Nesse sentido sintetiza Heloísa 

Estellita:  

O princípio da confiança tem aplicação no âmbito das estruturas verticais, 

de delegação. A regra fundamental é a de que os envolvidos podem 

confiar na atuação correta dos demais, porém devem intervir diante de 

sinais que tornem injustificada a confiança. O delegante só pode confiar 

no desempenho adequado das tarefas atribuídas ao delegado quando 

cumprir com seus deveres de escolha adequado do delegado, quando o 

instruir corretamente e lhe der condições materiais para o desempenho 

adequado das tarefas abrangidas pelo âmbito de competência do 

delegado, mantendo, porém, sempre alguma forma de supervisão sobre 

seu desempenho. Diante de irregularidades, não há mais fundamento para 

confiar, devendo o delegante intervir no âmbito das tarefas delegadas 

para que elas retornem ao patamar do risco permitido1046. 

 

Por sua vez, também é possível a delegação de atividades e funções de vigilância 

propriamente ditas. De acordo com Jesús Maria Silva Sánchez, “o dever de vigilância, que 

retém o superior hierárquico quando delega competências em seus subordinados, é 

igualmente delegável”, podendo recair sobre um subordinado específico1047. Da mesma 

forma, também é possível a delegação de funções de vigilância originárias, como no caso 

da designação de um responsável pela prevenção à lavagem de dinheiro na empresa. Essas 

                                                           
1044DOPICO GÓMEZ-ALLER, Jacobo. Posición de garante del compliance officer por infracción del deber 

de control, cit., p. 173. 
1045SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Deberes de vigilância y compliance empresarial, cit., p. 84 e ss.  
1046ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 170. 
1047SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Deberes de vigilância y compliance empresarial, cit., p. 99 (tradução 

nossa). 
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situações, conforme se verá na parte final do presente estudo, envolvem justamente a 

criação da figura do compliance officer no âmbito da organização empresarial1048. 

Portanto, a delegação (transferência) do domínio de vigilância sobre a fonte de 

perigo empresa não desonera totalmente o transferente, mas apenas parcialmente, 

permanecendo ele (garante originário) com o dever de seguir eliminando os riscos 

cognoscíveis sobre a empresa como organização que pode interferir negativamente em 

bens jurídicos a ela externos.  

 

aa) formalização, admissão e validez da delegação 

Apenas pode delegar tarefas aquele que é seu titular, de forma que toda a cadeia de 

delegação é feita a partir daqueles que são garantidores originários na empresa1049.  

No plano penal, conforme já visto, a delegação cria nova posição de garantidor, 

com fundamento específico no artigo 13, § 2º, alínea “b”. Trata-se da possibilidade de 

assunção real, voluntária e fática, por parte do delegado, do domínio sobre o fundamento 

do resultado, fazendo com que o delegante deixe de praticar pessoalmente a atividade 

delegada, que passa a ser de responsabilidade do delegado.  

Assim, no caso de estruturas de responsabilidade vertical, o fundamento da posição 

de garantidor torna-se, por excelência, a assunção. Nesse sentido destaca Heloísa Estellita: 

É essa ideia de assumir o exercício de um feixe de atividades e deveres 

com o correlato abandono, pelo garantidor originário, das atividades 

delegadas, que fundamenta a constituição de posição de garantidor no 

delegado, que recebe, assim, os deveres de proteção e/ou vigilância e 

controle inerentes às atividades e funções assumidas. Essa transferência 

de funções e tarefas implica, de um lado, a constituição de um novo 

garantidor (o delegado/garantidor secundário), de outro, a exoneração 

parcial do delegante (garantidor originário). No âmbito de estruturas 

verticais, pois, o fundamento da constituição de garantidores por 

excelência é a assunção1050. 

 

Heloísa Estellita aponta que a delegação de tarefas é feita, em geral, por meio de 

contrato ou outro ato formal, podendo constar, também, de documentos de gestão da 

empresa como um organograma. Por sua vez, a autora ainda afirma que o contrato (válido) 

                                                           
1048ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 150-151. 
1049Id. Ibid., p. 149. 
1050Id. Ibid., p. 148. 
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é o meio ideal de delegação de funções, devendo ele descrever o âmbito das tarefas e os 

novos deveres do delegado1051.  

Juan Antonio Lascuraín Sánchez, adotando a mesma opinião, inclusive, chega a 

apresentar modelo de documentação do ato de delegação, o qual deveria conter, 

minimamente, a) quem é o delegante e o delegado, suas posições na empresa, e qual é a 

tarefa delegada; b) a qualificação do delegado para atuar na tarefa delegada, por exemplo, 

com a indicação de sua formação, aprovação em processo de seleção, comprometimento de 

cumprir curso de formação, etc.; c) quais recursos serão fornecidos ao delegado para a 

realização suficiente de sua tarefa, sejam eles genéricos ou específicos; d) como será 

realizada a supervisão da delegação, o tipo de informação necessária para tanto, sua 

periodicidade; e e) o consentimento informado do delegado1052. 

Mas, conforme destacado ao longo do presente estudo, o que fundamenta 

materialmente deveres de garantia com relação ao que dispõe o artigo 13, § 2º, alínea “b”, 

do Código Penal, não é a existência formal de um contrato ou documento, mas, sim, a 

assunção voluntária e fática do domínio sobre o fundamento do resultado.  

Dessa forma, no contexto empresarial, nada impede que a delegação seja feita, de 

fato, de maneira informal, pois o que importa, real e penalmente, é a transferência e a 

assunção, voluntária e fática, do domínio de vigilância sobre a fonte de perigo empresa1053. 

Nestes casos, há que se observar, estritamente, o conteúdo das tarefas e funções delegadas, 

e a sua possibilidade jurídica de desempenho. 

Não obstante, a formalização do ato de delegação, e sua descrição e delimitação de 

forma documentada, ainda assim pode apresentar especial importância para o contexto da 

omissão imprópria. Tal decorre da possibilidade de com isso delimitar expressamente os 

deveres de agir para evitação do acontecimento típico, ou seja, de delimitar a possibilidade 

jurídica de agir do garante. Ainda que não fundamente, por si só, posições de garante, o 

instrumento formal de delegação permitirá identificar o que pode e o que não pode ser 

feito, se o delegado podia ou não podia fazer o que lhe era esperado, assumindo especial 

importância para a análise da omissão imprópria no contexto empresarial.  

                                                           
1051ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 148. 
1052LASCURAÍN SÁNCHEZ, Juan Antonio. La delegación como mecanismo de prevención y generación de 

deberes penales, cit., p. 179-180. 
1053ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 148-149. 
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Para a admissão da delegação, por sua vez, é necessário que tanto sua transferência, 

quanto sua assunção, tenham sido feitas de maneira livre, devendo, ainda, existir 

efetivamente o exercício fático do domínio assumido, não bastando, como visto, o mero 

ato formal. Nesse sentido destaca Juan Antonio Lascuraín Sánchez: 

A gênesis deste dever de garantia exige essencialmente o exercício 

coordenado de duas esferas de autonomia: um delegante livre e um 

delegado livre que, pela razão que seja, têm que bem organizar suas 

vidas. Deve-se consignar, ademais, a partir da própria lógica da 

delegação, que a mesma não será efetiva, e não gerará seu efeito próprio 

de geração de um novo obrigado – nem o de transformação do dever do 

inicialmente obrigado – se a cessão não se produz em quem aparece 

como capaz de desenvolvê-la e, em seu caso, se não vai acompanhada da 

entrega do necessário domínio para o cumprimento do dever1054. 

 

A delegação ainda deve ser juridicamente possível, sob pena de não gerar qualquer 

efeito, retendo o garante originário com todos os deveres de seu âmbito de domínio. 

Assim, conforme já visto, não pode haver delegação daquilo que o ordenamento jurídico 

considera indelegável, ou mesmo de tarefas personalíssimas1055.  

Portanto, para que haja delegação de posições de garante de vigilância com base no 

artigo 13, § 2º, alínea “b”, a transferência de deveres de vigilância deve ser feita pelo seu 

titular legítimo e ser lícita. A transferência, por sua vez, deve ainda ser livre e voluntária. 

Da mesma forma, o delegado deve assumir tais deveres de voluntaria e faticamente. 

Apenas o domínio real e fático de vigilância sobre a fonte de perigo de perigo acarreta a 

transferência de deveres de garante.  

 

3.2. Posição de garante do compliance officer 

 

Estabelecidos os aportes mínimos que regem a fundamentação material das 

posições de garante dos dirigentes empresariais – domínio sobre a fonte de perigo empresa 

–, bem como a possibilidade legal e fática da transferência parcial de deveres em seu 

âmbito de auto-organização, viabiliza-se a análise da figura do compliance officer. 

                                                           
1054LASCURAÍN SÁNCHEZ, Juan Antonio. La delegación como mecanismo de prevención y generación de 

deberes penales, cit., p. 172 (tradução nossa). 
1055ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 149; 

LASCURAÍN SÁNCHEZ, Juan Antonio. La delegación como mecanismo de prevención y generación de 

deberes penales, cit., p. 174. 
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Tais aportes permitem maior aprofundamento sobre o criminal compliance como 

modelo organizativo da vigilância empresarial para o cumprimento dos deveres 

incumbidos a quem, por seu domínio sobre a fonte de perigo, criada e mantida com vias de 

durabilidade no tempo, deve controlá-la e supervisioná-la para que ela não cause lesão a 

bem jurídico de terceiro e da coletividade.  

Com isso é possível analisar a concreta criação da figura do compliance officer no 

âmbito de referido modelo organizativo da vigilância (penal) empresarial, e, 

consequentemente, passar a examiná-lo não mais apenas sob o enfoque da organização em 

compliance sob seu aspecto global, conforme já feito, em termos gerais, mas, sim, sob o 

enfoque do Direito Penal, a partir das questões concretas objeto do presente estudo.  

Para o exame dessas questões, mostra-se ainda importante, em passo anterior, a 

análise pontual de duas decisões judiciais paradigmáticas, que, direta e indiretamente, 

trataram de abordar a responsabilidade penal do compliance officer por omissão imprópria. 

São acórdãos proferidos pelas mais altas cortes do Brasil e da Alemanha, os quais 

influíram, sensivelmente, no aumento da atenção sobre o tema objeto do presente estudo 

nos últimos anos1056.  

No Brasil, trata-se do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento da Ação Penal nº 470, mais conhecida como “caso do mensalão”. Na 

Alemanha, trata-se do acórdão proferido pelo seu Tribunal Federal (Bundesgerichtshof – 

BGH) no julgamento BGH– 5 StR 394/08.  

Deve-se, assim, analisar a capacidade de rendimento de referidas decisões e, 

possivelmente, tentar obter critérios que auxiliem no enfrentamento da questão acerca da 

responsabilidade penal do compliance officer.  

 

 

 

                                                           
1056A título de exemplo, vide: BERMEJO, Mateo; PALERMO, Omar. La intervención delictiva del 

compliance officer, cit., p. 173 e ss; COSTA, Helena Regina Lobo da; ARAÚJO, Marina Pinhão Coelho. 

Compliance e o julgamento da APn 470, cit., p. 215 e ss; ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de 

dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 31; OLIVEIRA, Ana Carolina Carlos de. A responsabilidade 

por omissão dos sujeitos sensíveis à lavagem de dinheiro: o dever de informação, cit., p. 24. PRITTWITZ, 

Cornelius. La posición jurídica (en especial, posición de garante) de los compliance officer, cit., p. 210 e 

ss.; ROBLES PLANAS, Ricardo. O “compliance officer” frente ao direito penal, cit., p. 245 e ss; 

SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Compliance, direito penal e lei 

anticorrupção, cit., p. 198 e ss. 
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3.2.1. Os acórdãos STF – AP nº 470 e BGH– 5 StR 394/08 

 

a) acórdão STF – AP nº 470 

A Ação Penal nº 470, denominada de “caso do mensalão”, foi julgada em grau 

originário pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, em razão da existência de 

denunciados que ostentavam cargos do executivo e legislativo federal (artigo 102, inciso I, 

alínea “b”).  

Neste caso, a Corte Suprema foi a responsável por dar a “primeira” e a “última” 

palavra sobre os fatos – e o Direito – sob seu julgamento, mas não em matéria de questão 

jurídico-constitucional, e, sim, em análise de responsabilidade penal individual decorrente 

da suposta prática de infrações jurídico-penais.  

A denúncia, recebida pelo Pleno da Corte Suprema, em 2007, imputava diversos 

crimes contra aproximadamente quarenta denunciados, os quais foram classificados e 

subdivididos em três núcleos: político, operacional e financeiro. Entre os diversos crimes 

imputados, havia acusações da prática de formação de quadrilha, corrupção, evasão de 

divisas, gestão fraudulenta, lavagem de capitais, entre outros.  

Em 2012, após a realização de inúmeras sessões, ao longo de mais de quatro meses 

de julgamento, o Supremo Tribunal Federal condenou diversos réus em acórdão composto 

por mais de oito mil laudas1057. Sem adentrar o mérito da validade das acusações, o acórdão 

em questão foi objeto de diferentes análises críticas sob o enfoque da dogmática penal.  

À época, muita atenção foi dada, principalmente, à interpretação do Supremo 

Tribunal Federal sobre a “teoria do domínio do fato”, sistema diferenciador da autoria 

penal cunhado por Claus Roxin em sua tese de habilitação, a qual teria servido para 

fundamentar responsabilidade penal, ao invés de delimitar hipóteses de autoria e 

participação1058. Mas a doutrina penal não se limitou a tratar apenas dessa questão 

específica, e muitos outras foram as questões debatidas em decorrência deste julgamento 

paradigmático1059.  

                                                           
1057SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Disponível em: <ftp://ftp.stf.jus.br/ap470/InteiroTeor_AP470.pdf>. 

Acesso em: 28 nov. 2017. 
1058Nesse sentido vide: GRECO, Luís; LEITE, Alaor; TEIXEIRA, Adriano; ASSIS, Augusto. Autoria como 

domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal brasileiro, cit. 
1059Nesse sentido vide: ESTELLITA, Heloísa (Coord.). Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, 

ano 22, v. 106, jan./fev. 2014; SILVEIRA, Renato de Mello Jorge (Coord.). Crônicas franciscanas do 

mensalão. São Paulo: Quartier Latin, 2017. 
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Nesse contexto, uma das questões tratadas no acórdão foi justamente o julgamento 

de integrantes do denominado “núcleo financeiro”, os quais eram responsáveis pelo 

“Comitê de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e pelas áreas de compliance, contabilidade, 

jurídica, operacional, comercial e tecnológica”, de uma instituição financeira envolvida nos 

fatos descritos na denúncia, e contra quem se imputava a prática de lavagem de capitais, 

gestão fraudulenta, entre outros crimes1060.  

Para o presente estudo se torna importante, assim, uma pontual análise da leitura 

feita pelo Supremo Tribunal Federal acerca dos conceitos de criminal compliance, e do 

próprio papel do compliance officer, no caso concreto.  

Importante registrar que, já na instrução criminal, surgem os primeiros aportes 

sobre o tema, que passaram a integrar o acórdão. Ao ser ouvido em juízo, na qualidade de 

testemunha, o superintendente de compliance da instituição financeira envolvida na 

denúncia apresenta sua definição sobre o instituto em estudo:  

Como funciona o compliance? O compliance é como um advogado que 

tem de analisar as normas, a legislação e verificar se o Banco está em 

conformidade com aquilo. Ele não faz uma fiscalização, ele recomenda: 

"Olha, se não fizer isso, pode acarretar um risco de imagem, um risco 

legal, uma multa, perder um cliente". Então, são recomendações que a 

diretoria acata ou não. Por que isso? Porque sempre, a nível de Banco 

Central, tem que ter um diretor estatutário para ser responsável por 

prevenção à lavagem de dinheiro, por controles internos e compliance, 

por recursos de terceiros e uma série de procedimentos que o Banco 

Central exige do diretor estatutário1061. 

 

Trata-se de definição não apenas simplista, mas também equivocada, e que denota 

uma clara noção de organização em compliance meramente cosmética, a qual, 

surpreendentemente, é fornecida por um compliance officer da própria instituição 

financeira1062. A partir de tal concepção, a figura do compliance officer estaria limitada à 

realização de recomendações à diretoria da instituição financeira, a qual poderia acatá-las 

ou não, para evitar um risco de imagem, legal ou de se perder um cliente, por exemplo.  

O compliance officer, aparentemente, se tornaria um mero consiglieri do órgão 

diretivo, ao invés de ser o encarregado de vigilância (gatekeeper), responsável pelo 

                                                           
1060COSTA, Helena Regina Lobo da; ARAÚJO, Marina Pinhão Coelho. Compliance e o julgamento da APn 

470, cit., p. 217-218. 
1061P. 1.184 do acórdão. 
1062SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Compliance, direito penal e lei 

anticorrupção, cit., p. 201. 
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monitoramento e controle da conformidade da instituição financeira ao Direito (Penal). 

Também se ignora – ou se confunde – que uma das funções do compliance officer não é a 

de recomendar, mas, sim, transmitir a informação ao órgão competente para sua correção, 

quando identificada a existência de um risco penal (desconformidade)1063.  

Isso não é o mesmo que simplesmente recomendar, ainda que a direção possa ou 

não proceder à correção da desconformidade. Nesse sentido destacam Renato de Mello 

Jorge Silveira e Eduardo Saad-Diniz sobre concepção aportada no acórdão: 

Como se sabe, a posição de compliance officer excede a de um mero 

delegado de vigilância, e o papel do compliance em si não é estipular 

recomendações, mas de real controle, mesmo que não tenha ele o poder 

de mando final. Seu papel de apuração dos deveres de vigilância é, de 

todo modo, mais significativo do que aparentemente foi dado, pois ele se 

mostra como filtro às responsabilidades da alta cúpula empresarial. O 

desprezo por todo sistema supostamente implementado leva, 

inarredavelmente, a uma censura do mesmo1064. 

 

Helena Lobo da Costa e Marina Pinhão Coelho Araújo ainda chamam a atenção 

para o fato de que referida testemunha teria informado que foi orientada a excluir 

determinadas operações de empréstimo dos relatórios de compliance da instituição 

financeira, e que também teria assinado relatórios nos quais foram omitidas irregularidades 

(sob o argumento de que foi compelido a fazê-lo). A alteração dos relatórios, e as 

omissões, teriam sido levadas em consideração pelo relator para condenação dos membros 

do núcleo financeiro pela prática do crime de gestão fraudulenta1065. 

Com base nisso, o diretor de compliance, superior hierárquico da referida 

testemunha (superintendente), foi condenado pela prática de gestão fraudulenta, em razão 

de ele ter determinado a alteração dos referidos relatórios da instituição financeira relativos 

à prevenção de lavagem de dinheiro.  

Registre-se que a condenação teria sido imposta a título de omissão imprópria, 

ainda que de forma inconsistente. A inconsistência decorreria do fato de a 

responsabilização do diretor ser fundamentada em uma conduta comissiva (determinação 

de alteração dos relatórios), e de o acórdão afirmar que a participação do acusado teria sido 

                                                           
1063ROBLES PLANAS, Ricardo. O “compliance officer” frente ao direito penal, cit., p. 252. 
1064SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Compliance, direito penal e lei 

anticorrupção, cit., p. 201. 
1065COSTA, Helena Regina Lobo da; ARAÚJO, Marina Pinhão Coelho. Compliance e o julgamento da APn 

470, cit., p. 218. 
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menos relevante, o que indicaria, assim, uma participação de menor importância1066. Mas, 

ao final, o acórdão afirmar expressamente uma “omissão dolosa” do diretor de compliance:  

Como se vê, tanto [...], quanto [...] também eram, em última análise, 

responsáveis pela verificação da conformidade ou não das operações de 

crédito em questão com as normas aplicáveis à espécie, especialmente as 

do Banco Central. Dessa forma, para que o grupo criminoso obtivesse 

sucesso, era necessária, dentro da divisão de tarefas verificada entre os 

réus, a omissão dolosa de [...] e [...] no exercício de suas obrigações1067. 

 

O mesmo raciocínio teria sido adotado pelo acórdão para condenar o diretor de 

compliance pela prática de lavagem de capitais. A decisão afirma que tal diretor, ainda que 

não estatutário, era “responsável na instituição especificamente pela área de controle e 

compliance, com vinculação direta portanto às fraudes no sistema de prevenção de 

lavagem”1068.  

Mais adiante, a decisão ainda faz constar expressamente que tal pessoa era 

responsável pelo “departamento encarregado de observar as obrigações legais impostas ao 

banco para evitar a prática de lavagem de dinheiro”, e que, “contudo, tendo conhecimento 

dos fatos, dolosamente consentiu com as práticas fraudulentas, deixando de fazer constar 

nos relatórios específicos as inconsistências observadas” 1069.  

Registre-se, ainda, que em conjunto com o diretor de compliance condenado, foi 

processada pelas mesmas condutas sua superior hierárquica, a qual ocupava o cargo de 

vice-presidente de compliance, e que foi absolvida por maioria de votos, tendo o relator 

apresentado o único voto pela condenação. Aqui mostra-se especialmente importante 

algumas discussões travadas entre os julgadores, ao discutirem a situação jurídica de 

ambos.  

O Ministro relator da ação penal entendia que o grau de responsabilidade, e 

consequentemente de culpabilidade, da superior hierárquica responsável pela organização 

em compliance da instituição financeira era mais grave que o de seu diretor 

subordinado1070. Já o Ministro revisor afirmou opinião contrária, inclusive com relação à 

                                                           
1066COSTA, Helena Regina Lobo da; ARAÚJO, Marina Pinhão Coelho. Compliance e o julgamento da APn 

470, cit., p. 218. 
1067P. 2570 do acórdão. 
1068P. 1.259 do acórdão. 
1069P. 1901-1902 do acórdão. 
1070COSTA, Helena Regina Lobo da; ARAÚJO, Marina Pinhão Coelho. Compliance e o julgamento da APn 

470, cit., p. 220. 
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responsabilidade penal do diretor de compliance pela via omissiva imprópria. Veja-se o 

trecho do acórdão:  

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Vossa 

Excelência conhece muito bem, Ministro Lewandowski, a palavra, o 

verbo, da língua inglesa, que consta do cargo exercido por ele. 

Compliance. Compliance vem de quê? Vem de comply. O que significa 

comply em inglês? 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) - O 

que significa? 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Fazer 

cumprir, cumprir normas. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) - 

Sim, fazer cumprir. Mas ele, como subordinado, não pode fazer com que 

a autoridade superior cumpra. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) - 

Mas, se ele falhou nisso, então, possivelmente, ele tenha incorrido quiçá 

no parágrafo único do artigo 4º, que é gestão temerária, ou em outra 

figura qualquer, omissão dolosa, como Vossa Excelência, inclusive, frisa 

em seu voto. Vossa Excelência atribui a ele omissão dolosa.  

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) – Eu acho 

que a culpabilidade dele é menor, sim, do que a dos outros. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) - 

Pois é, então, Ministro, apenas eu queria frisar e também sem polemizar, 

confrontando com o que disse Vossa Excelência. Eu ouvi atentamente o 

voto de Vossa Excelência, e Vossa Excelência, com todas as letras, diz 

omissão dolosa. Essa figura, omissão dolosa, data venia, não se 

compreende nem no caput nem no parágrafo único do artigo 4º da lei de 

regência. Só isso. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Bem, 

vamos deixar o Colegiado decidir, não é?1071 

 

O Ministro Ayres Britto, por sua vez, reconheceu expressamente a responsabilidade 

penal do diretor de compliance com base na omissão imprópria, ainda que não seja 

possível saber qual é o seu fundamento material:  

Nada obstante, o fato é que o afrouxamento dos mecanismos de controle 

interno da instituição financeira (a deliberada omissão de controlar a 

regularidade das operações financeiras) também atinge o bem jurídico 

tutelado pela norma penal. E digo deliberada omissão pois o testemunho 

de [...], associado ao que consta dos laudos e dos processos do Banco 

Central, me permite concluir que [...] tinha total ciência das ilicitudes 

engendradas na gestão do Banco [...]. Ilicitudes que, para além da 

aprovação e das sucessivas renovações dos mútuos (reafirmo, em 

desacordo com pareceres técnicos do Comitê de Crédito do Banco [...]), 

alcançavam o cadastro de clientes, a atualização dos respectivos 

                                                           
1071P. 2683-2684 do acórdão. 
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cadastros, a adulteração de registros contábeis, a ocultação de 

documentos etc. Tudo a atrair a regra que se extrai do inciso I do § 2º do 

artigo 13 do Código Penal, na medida em que esse acusado conhecia as 

operações ilícitas e tinha a obrigação legal e estatutária de impedir a 

ocorrência do resultado1072. 

 

Sem adentrar o mérito da concreta responsabilidade penal – ou não – do 

compliance officer no caso concreto, é possível afirmar, ao menos sob o enfoque 

estritamente dogmático, que o precedente estabelecido pelo Supremo Tribunal no 

julgamento em questão é insuficientemente fundamentado e, por isso mesmo, deve ser 

observado com cautela. Ainda que se trate de decisão judicial proferida por nossa mais alta 

corte, ela não é suficiente para afirmar, e permitir, juridicamente, a responsabilidade penal 

de compliance officer por omissão imprópria. A aparente condenação da pessoa que 

ocupava funções de compliance officer não indica, nem mesmo minimamente, os 

pressupostos jurídico-penais que possibilitam a imputação penal com base no artigo 13, § 

2º, do Código Penal. 

Conforme visto, o Ministro relator simplesmente afirma, genericamente, que para o 

sucesso dos delitos (comissivos) que teriam sido praticados no âmbito da instituição 

financeira, foi necessária a omissão dolosa do compliance officer condenado. O Ministro 

Marco Aurélio, por sua vez, de maneira um pouco mais palpável, sustentou a incidência do 

artigo 13, § 2º, do Código Penal, afirmando que o compliance officer conhecia as 

operações ilícitas, e que tinha a obrigação legal, e estatutária, de impedir a ocorrência do 

resultado. 

Para citar apenas os principais pressupostos jurídicos-penais em torno da relevância 

penal da omissão do compliance officer, nesse contexto, questiona-se: qual é o fundamento 

material da posição de garantidor no caso em exame, a fim de que se afirme que ele tinha o 

dever de impedir os acontecimentos típicos objeto de julgamento, nos termos do artigo 13, 

§ 2º, do Código Penal? Basta o mero conhecimento de uma situação típica para se afirmar 

responsabilidade penal por omissão imprópria? Havia capacidade físico-real de realizar a 

ação esperada, bem como era ela juridicamente possível? De que forma a realização das 

condutas omitidas, descritas na denúncia, e reconhecidas no acórdão, teriam interferido, 

causalmente, para evitação dos referidos acontecimentos típicos? Em se tratando, 

aparentemente, de estruturas verticais de responsabilidade, qual é a razão para não ter se 

                                                           
1072P. 2910 do acórdão.  
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responsabilizado o compliance officer subordinado ao condenado e o seu superior? Isso 

não interfere na análise da cadeia de imputação por omissão imprópria?  

O acórdão não apresenta resposta para nenhum desses questionamentos, de forma 

que, com base em tudo que até aqui analisado, não é possível simplesmente se reconhecer 

a possibilidade de responsabilidade penal do compliance officer por omissão imprópria, a 

partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da Ação Penal nº 470.  

Por tal motivo, a capacidade de rendimento do referido acórdão para o presente 

estudo parece ser nenhuma, ao menos para a obtenção de algum critério jurídico-penal 

válido que possa auxiliar a análise do objeto proposto no presente estudo. De outro lado, se 

o acórdão for observado sob perspectiva inversa, ele mostra-se útil para identificação de 

critérios que impossibilitam a responsabilização penal do compliance officer, tal como as 

definições insuficientes e equivocadas sobre compliance e o compliance officer, bem como 

a não demonstração concreta da existência dos pressupostos jurídico-penais 

fundamentadores da omissão imprópria. 

 

b) acórdão BGH– 5 StR 394/08 

No ano de 2009, o Tribunal Federal da Alemanha (Bundesgerichtshof)1073, corte 

responsável pela interpretação da lei penal em última instância no país, julgou recurso 

interposto contra decisão proferida pela corte de justiça estadual (Landesgericht) de 

Berlim1074, registrado sob o número 5 StR 394/08.  

A importância desse julgamento para o presente estudo decorre do fato de que, a 

modo de obter dictum, o BGH afirmou a possibilidade de responsabilização penal do 

compliance officer pela via omissiva imprópria. É a partir desse julgamento que aumentam, 

principalmente na doutrina jurídico-penal alemã, as preocupações que são objeto de 

investigação no presente estudo1075. Nesse contexto, há que se destacar, pontualmente, as 

bases teóricas utilizadas pela decisão para afirmação de responsabilidade por omissão 

imprópria do recorrente, e, principalmente, a leitura feita em torno da figura do compliance 

officer a modo de obter dictum. 

                                                           
1073Será adotada sua sigla, BGH, para fins de facilitação no restante do presente estudo.  
1074A corte de justiça estadual de Berlim possui competência originária e recursal em matéria penal e, 

também para fins de facilitação, será adotada sua sigla LG. 
1075BERMEJO, Mateo; PALERMO, Omar. La intervención delictiva del compliance officer, cit., p. 173. 
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No caso em questão, o acusado W. havia sido condenado pelo LG de Berlim por 

cumplicidade omissiva para a prática de estelionato previsto na legislação alemã 

(Betrug)1076. Conforme consta da decisão, desde 1989, W., na condição de jurista formado, 

atuou na empresa de limpeza municipal de Berlim (BSR) e, desde 1998, autou como 

coordenador de pessoal do departamento de consultoria aos órgãos de direção da empresa, 

bem como coordenador do departamento jurídico. Ainda, entre 2000 e o final de 2002, W. 

assumiu o departamento de auditoria interna da empresa1077.  

A BSR, instituição de direito público, era responsável pela limpeza das ruas 

públicas de Berlim situadas no território sob sua responsabilidade, e realizava cobrança de 

taxa compensatória dos proprietários dos imóveis adjacentes em razão da execução do 

serviço.  

W., por sua vez, foi também membro e coordenador da comissão tarifária da 

empresa, responsável pela determinação do valor da taxa relativa ao período 1999/2000, 

quando, por consequência de um descuido, foi produzido um erro no cálculo das taxas a 

serem pagas pelos cidadãos1078. 

Ocorre que, no período subsequente (2001/2002), a falha de cálculo apesar de 

percebida por W., não foi corrigida por determinação de outro membro da empresa1079.  

Frente a tais fatos, o LG de Berlim condenou G., que havia determinado a não 

correção da tarifa, pela prática de estelionato em autoria mediata. Em relação a W., que 

tinha conhecimento sobre o cálculo incorreto da tarifa, a corte afirmou que ele teria sido 

cúmplice do crime, mas que não havia prova indubitável de uma atuação comissiva. Por 

sua vez, a corte de Berlim condenou W. por cumplicidade omissiva, afirmando que ele era 

garante, e que deveria ter evitado o acontecimento típico (estelionato). Nesse sentido 

afirma o acórdão:  

[...] uma posição de garante, no sentido do § 13 do StGB, adviria do fato 

de que, enquanto coordenador da comissão tarifária, ele seria o 

responsável pelo erro de cálculo do período anterior e deveria tê-lo 

retificado no período tarifário seguinte. Além disso, ele também teria 

posição de garante enquanto coordenador do departamento de auditoria 

                                                           
1076O § 263 do StGB (Código Penal alemão), de forma similar ao tipo penal de estelionato previsto em nosso 

ordenamento jurídico, possui a seguinte redação: “Aquele que, com a intenção de adquirir uma vantagem 

patrimonial antijurídica para si ou para um terceiro, lesa o patrimônio de um terceiro criando ou mantendo 

um erro por meio da simulação de fatos inverídicos ou da distorção ou supressão de fatos verídicos, é 

punível com pena restritiva de liberdade de até cinco anos ou com pena de multa”. 
1077P. 03, parágrafo 3 do acórdão.  
1078ROBLES PLANAS, Ricardo. O “compliance officer” frente ao direito penal, cit., p. 245, nota 484. 
1079P. 04-05, parágrafo 5 do acórdão.  
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interna. Nessa qualidade, especialmente enquanto servidor de uma 

instituição de direito público, ele seria particularmente obrigado a 

garantir a observância das normas legais também para a proteção dos 

devedores. Tendo em vista que o acusado W. se subordinou à atuação de 

G., anteriormente codenunciado, haveria em relação àquele apenas um 

dolo de cumplicidade1080. 

 

Do ponto de vista da responsabilidade por omissão imprópria de W. destaca-se que, 

já na análise de questão processual apresentada em seu recurso, o BGH aporta colocações 

interessantes.  

Pelo que consta do acórdão, W. havia requerido a oitiva de R., seu sucessor na 

posição de coordenador do departamento de auditoria interna da BSR, para aparentemente 

provar circunstâncias da auditoria interna e sua ligação com a cúpula diretiva. Ocorre que o 

LG de Berlim negou a oitiva da testemunha, afirmando que seria “irrelevante para a 

posição de garante a questão a respeito de como o departamento de auditoria interna era 

estruturado e quais ordens de verificação eram executadas neste departamento”1081.  

O BGH, por sua vez, manteve a decisão do LG de Berlim, afirmando que é 

irrelevante se o departamento de auditoria interna verificou a base da tarifa ou se, em razão 

de seu reduzido número de membros, sequer era possível verificá-la. Isso porque a corte de 

Berlim não derivou a posição de garante de uma verificação, concretamente realizada, das 

tarifas, mas se baseou, ao contrário, no fato de que o acusado, enquanto coordenador do 

departamento de auditoria interna, possuía um especial dever de evitar uma base de cálculo 

fraudulenta1082. 

Já sob o enfoque material penal, o BGH, inicialmente, assenta duas premissas 

importantes sobre a responsabilização de W. pela via omissiva imprópria, em razão da 

ocorrência do acontecimento típico descrito no tipo penal de estelionato.  

Em primeiro lugar, o BGH afirma que a posição de garante de W., imposta pelo LG 

de Berlim, não decorre do fato de o acusado ter coordenado a comissão tarifária no período 

de 1999/2000, quando foi gerado o erro de cálculo, mantido em 2001/2002, razão pela qual 

não haveria que se falar em ingerência como fundamento do dever de evitar o resultado 

típico ocorrido.  

                                                           
1080p. 05, parágrafo 6 do acórdão (tradução de Orlandino Gleizer).  
1081P. 06, parágrafo 10 do acórdão.  
1082P. 06, parágrafo 11 do acórdão. 
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Para sustentar tal conclusão, o BGH afirma que um comportamento prévio 

(antijurídico) apenas fundamentaria uma posição de garante caso ele dê causa provável a 

um perigo próximo de ocorrência do resultado típico. Porém, no caso em exame, isso não 

poderia ser afirmado. Nesse sentido, complementa o acórdão:  

O fato de que a determinação tarifária anterior era errônea não significa 

que esse erro será mantido no próximo período tarifário. Em todo caso, 

isso só vale caso não haja um incrementado perigo – o que não se pode 

afirmar aqui – de que a base de cálculo equivocada, não percebida em um 

primeiro momento, venha a ser aprovada na próxima determinação 

tarifária sem uma nova verificação material. No caso analisado, ao 

contrário, a tarifa é totalmente recalculada no período tarifário seguinte. 

Por isso, a responsabilidade exclusiva da nova comissão tarifária se opõe 

à afirmação de uma posição de garante por ingerência (cf. Roxin, 

Strafrecht AT II 2003 p. 773)1083. 

 

No caso, a nova tarifa seria estabelecida de forma independente com base nos dados 

relevantes para seu cálculo. Inexistiria, portanto, vinculação às medidas de cálculo 

utilizadas no período anterior, sendo possível, inclusive, que por esse motivo nem sequer 

se descobrisse a incorreção do período anterior. Ou seja, o erro anterior (1999/2000) não 

seria automaticamente incorporado ao período tarifário seguinte (2001/2002). Por tais 

motivos, não haveria como se fundamentar a posição de garante de W. com base na 

ingerência1084. 

A posição de garante de W., de acordo com o BGH, e o LG de Berlim, decorria de 

sua função de coordenador do departamento jurídico, e do departamento de auditoria 

interna da BSR. Com isso, W. teria assumido uma esfera de deveres que fundamentaria sua 

posição de garante com base no § 13 Abs. 1 do StGB1085.  

De acordo com o BGH, a origem da posição de garante, nesse caso, advém do fato 

de que aquele a quem são transferidos deveres de zelar por determinadas fontes de perigo 

também possui uma “responsabilidade especial” pela integridade do escopo de 

responsabilidades que lhe foi transferido. O Tribunal ainda afirma, com base em sua 

jurisprudência, que seria desnecessário tratar de distinguir deveres de proteção ou de 

vigilância, pois o dever de vigilância serviria justamente “à proteção de determinados bens 

                                                           
1083P. 09-10, parágrafo 21 do acórdão (tradução de Orlandino Gleizer).  
1084P. 09-10, parágrafo 21 do acórdão. 
1085§ 13 do StGB – Realização por omissão: 

(1) Aquele que se omite em evitar um resultado proibido por uma norma penal só é punível, nas penas 

dessa norma, caso ele seja obrigado juridicamente a garantir a não ocorrência do resultado e a omissão 

corresponda à realização comissiva do tipo penal. 

(2) A pena pode ser atenuada na forma do § 49 Abs. 1.  
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jurídicos e, inversamente, uma proteção sem a respectiva vigilância do objeto protegido é 

dificilmente concebível”1086.  

O acórdão também afirma que o importante para essa posição de garante é a 

determinação do âmbito de responsabilidade que foi assumido por aquele que tem o dever 

de evitar o resultado típico. Segundo o BGH, “em relação a isso, a diferença não reside na 

forma jurídica da transferência, mas no conteúdo da vinculação de deveres, considerando-

se o pano de fundo normativo”1087. Nesse sentido afirma ainda o acórdão:  

A jurisprudência, até aqui, tem reconhecido, em uma gama de casos, 

posições de garante derivadas da assunção de determinadas funções. E 

isso não apenas em relação a representantes estatais ou locais de alto 

escalão, responsáveis pela proteção completa dos cidadãos sob sua 

responsabilidade (BGHSt 38, 325< 48, 77, 91), mas também em relação a 

oficiais da polícia (BGHSt 38, 388), funcionários da defesa civil (BGH 

NJW 1987, 199) ou também funcionários encarregados da execução de 

medidas de segurança (BGH NJW 1983, 462). Além disso, também se 

pode fundamentar uma posição de garante pelo fato de que a pessoa em 

questão assumir uma função, legalmente prevista, enquanto designado 

para uma tarefa (cf. OLG Frankfurt NJW 1987, 2753, 2757; Böse NStZ 

2003, 636), por exemplo, na condição de designado para a proteção das 

águas (§§ 21a ss. WHG), para o controle das emissões de poluentes (§§ 

53 ss. BImSchG) ou para a o controle das emissões radioativas (§§ 32 ss. 

StrahlenschutzVO)1088. 

 

Sobre esse ponto, o BGH afirma que, ainda que a assunção de deveres possa advir 

de um contrato, não basta que ele seja meramente firmado, e o importante para a 

fundamentação de uma posição de garante é a assunção fática da esfera de deveres. Além 

disso, nem toda transferência de deveres fundamentaria uma posição de garante no sentido 

jurídico-penal, devendo haver, ainda, uma especial relação de confiança entre transferente 

e obrigado. Dessa forma, um mero contrato civil de obrigações recíprocas serviria tão 

pouco quanto um contrato de trabalho, caso não haja assunção fática dos deveres 

relacionados1089. 

Igualmente importante é a observação constante do acórdão no sentido de que os 

deveres de evitação de resultados típicos assumidos faticamente por W. não estariam 

                                                           
1086P. 10-11, parágrafo 23 do acórdão. 
1087P. 11, parágrafo 23 do acórdão (tradução de Orlandino Gleizer). 
1088P. 11, parágrafo 24 do acórdão (tradução de Orlandino Gleizer). 
1089P. 11, parágrafo 24 do acórdão. 
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limitados ao impedimento de violações ao patrimônio da empresa, mas também 

alcançariam a evitação de delitos advindos da empresa contra seus parceiros contratuais1090.  

O conteúdo e a extensão do dever de garantia seriam determinados pela concreta 

esfera de deveres assumida pelo responsável. Essa determinação ainda deveria levar em 

consideração as relações especiais da empresa e o propósito de suas designações. O que 

importaria é saber se a posição de dever do designado já se esgota na otimização dos 

processos internos da empresa, e na descoberta e futura evitação de violações de dever 

voltadas contra a própria empresa, ou se o designado também possui deveres de questionar 

e evitar violações jurídicas advindas da própria empresa. É com base nesses pontos de vista 

que avaliaria a descrição do cargo1091.  

Por sua vez, é justamente nesse contexto que o acórdão passa a tratar, a modo de 

obter dictum, da figura do compliance officer. Assim afirma o BGH:  

Essa tendência de orientação, atualmente descrita como “compliance” nas 

grandes empresas, vem sendo implementada na vida econômica por meio 

da criação dos chamados “compliance officers” (cf. BGHSt 52, 323, 335; 

Hauschka, Corporate Compliance, 2007 p. 2 ss.). Suas funções são a 

evitação de violações jurídicas, especialmente também de delitos que são 

praticados dentro da empresa e que podem trazer consideráveis 

desvantagens por meio de riscos de responsabilização judicial ou de 

perda de reputação (cf. Bürkle em Hauschka, no local indicado, p. 128 

ss.). Essas pessoas designadas possuem, em regra, do ponto de vista 

jurídico-penal, um dever de garantir, no sentido do § 13 Abs. 1 do StGB, 

a evitação de delitos relacionados à atividade da empresa por parte de 

seus próprios integrantes. Essa é a contraface essencial do dever 

assumido frente à direção da empresa de evitar violações jurídicas, 

especialmente delitos (cf. Kraft/Winkler CCZ 2009, 29, 32)1092. 

 

Se trata de obter dictum porque, apesar de afirmar certa intersecção entre o papel do 

compliance officer e o papel exercido por W. na BSR, o BGH não enquadra suas funções 

às funções amplas de compliance officer pelo tribunal estabelecidas. O acórdão afirma 

parecer duvidoso atribuir também ao coordenador do departamento de auditoria interna de 

uma empresa uma posição de garante, nos termos do § 13 Abs. 1 do StGB, para prevenção 

de delitos praticados dentro da empresa em prejuízo de terceiros1093.  

Além disso, a decisão ainda pondera outras particularidades sobre o caso em 

julgamento. O BGH registra que a empresa na qual W. atuava é uma instituição de direito 

                                                           
1090P. 11, parágrafo 24 do acórdão. 
1091P. 12, parágrafo 26 do acórdão.  
1092P. 12-13, parágrafo 27 do acórdão. 
1093P. 13, parágrafo 28 do acórdão.  
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público, e que a atividade não impedida pelo garante se refere ao âmbito oficial da 

empresa, no caso a limpeza das ruas e a cobrança de taxa pública, conforme previsto em 

lei. De acordo com o tribunal, isso gera efeitos para a limitação dos deveres de vigilância 

impostos ao acusado.  

Enquanto instituição de direito público, a BSR era, em relação aos proprietários, 

obrigada a fazer cobranças estabelecidas pela lei. Diferente de uma empresa privada, que, 

apenas devendo respeitar as balizas legais, atua predominantemente com finalidade de 

lucro, uma instituição de direito público tem a execução da lei como tarefa principal de sua 

atividade. Isso também significa que a satisfação dessas tarefas na forma da lei é parte 

central de sua atuação “empresarial”. Com isso, desaparece, na esfera pública, a distinção 

entre, de um lado, os interesses da própria empresa e, do outro, os interesses dos terceiros 

externos1094. 

De acordo com o BGH, isso afetaria a interpretação do dever de vigilância, porque 

aquilo que deve ser monitorado tem configurações distintas no âmbito privado e no âmbito 

público, e aqui parece residir o não enquadramento pelo tribunal do papel de W. na sua 

concepção de compliance officer.  

A decisão afirma que a obrigação de vigilância se concentra na observância daquilo 

que é objeto da atividade da empresa empregadora: a execução legal da limpeza dos 

pavimentos públicos, que também inclui uma cobrança legal dos custos devidos. O 

concreto posto de serviço do acusado abrangeria, assim, a tarefa de proteger os moradores 

da rua de taxas incrementadas de forma fraudulenta, e assim também fundamentava um 

dever de garante. O acusado, diretamente subordinado ao presidente da empresa, por sua 

vez, seria obrigado, já enquanto coordenador do departamento de auditoria interna, a 

questionar as violações jurídicas em relação ao cálculo tarifário reconhecidas por ele, 

sendo que a observância das normas legais também deveria servir à proteção dos 

devedores. Com base nesse fato, concluiu-se que pertencia ao conteúdo essencial da esfera 

de deveres do acusado a evitação da coleta da fraudulenta taxa compensatória de 

limpeza1095.  

O BGH manteve a condenação de W. afirmando que ele era obrigado a questionar 

erros de cobrança de tarifa dos quais tinha conhecimento, e isso independentemente do fato 

de se os erros prejudicariam seu empregador ou algum terceiro. De acordo com a decisão, 

                                                           
1094P. 13-14, parágrafo 29 do acórdão.  
1095P. 14, parágrafo 30 do acórdão.  



296 
 

sua omissão violadora do dever fundamenta a imputação jurídico-penal a ele do resultado 

que ele deveria ter evitado1096.  

A análise destacada das bases dogmáticas constantes do acórdão proferido pelo 

BGH demonstra que muitos dos pressupostos trabalhados ao longo do presente estudo 

encontram-se presentes na fundamentação da posição de garante de W., como por 

exemplo, o rechaço (ainda que por falta de requisitos) à ingerência; a consideração da 

empresa como “fonte de perigo” sobre terceiros; a necessidade de delimitação do âmbito 

de responsabilidade do garante; a necessidade de assunção fática, e não apenas formal, de 

deveres (de proteção e/ou vigilância), a qual deve estar referenciada a um ato de confiança. 

Porém, no que tange à figura do compliance officer ainda se mostra prematuro 

afirmar a possibilidade de sua responsabilização penal por omissão, apenas com base no 

que afirmado no acórdão analisado.  

Uma vez que o BGH não teria considerado as funções exercidas por W. como as 

mesmas que a de um compliance officer – segundo sua concepção –, deixou-se de 

aprofundar a matéria, e a questão restou apresentada apenas a modo de obter dictum, sem 

fundamentação vertical sobre o tema. Conforme visto, a decisão apenas afirma que o 

compliance officer possui a) funções de evitação de violações jurídicas, especialmente 

delitos que são praticados dentro da empresa; e b) que essas pessoas, “em regra, do ponto 

de vista jurídico-penal, têm um dever de garantir, no sentido do § 13 Abs. 1 do StGB, a 

evitação de delitos relacionados à atividade da empresa por parte de seus próprios 

integrantes” 1097.  

Nesse contexto, Ricardo Robles Planas mostra-se preocupado com as conclusões 

estabelecidas a modo de obter dictum pelo BGH, pois, para o autor espanhol, o tribunal 

estaria afirmando que o compliance officer assumiria automaticamente posição de 

garantidor. Assim afirma o autor espanhol:  

É a partir desta interpretação que as palavras do BGH podem assumir 

conotação problemática, pois delas é possível desprender que, via de 

regra (“regelmäßig” – afirma literalmente a sentença), será assim, o que 

pode significar que o BGH está entendendo que, tão logo como se 

desempenhe a função de compliance officer, recebe-se, de forma 

derivada, mas automática, a delegação de deveres de vigilância e controle 

com respeito aos delitos que se cometam na empresa1098. 

                                                           
1096P. 14-15, parágrafo 31 do acórdão.  
1097P. 12-13, parágrafo 27 do acórdão.  
1098ROBLES PLANAS, Ricardo. O “compliance officer” frente ao direito penal, cit., p. 248. 
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Cornelius Prittwitz, por sua vez, afirma em sentido contrário que a “reação 

absolutamente exaltada a este obter dictum deve ser considerada exagerada e 

precipitada”1099. 

De acordo com o autor alemão, não há igualdade entre a função de um policial e a 

de um compliance officer. Para o autor, o policial é, sem dúvida, um garante de proteção 

sobre bens jurídicos dos cidadãos, mas o compliance officer, ainda que de fato assuma 

função preventiva e, com isso, protetora de bens jurídicos de terceiros, não é, pois ele “leva 

a cabo suas funções preventivas e repressivas no interesse da empresa”1100. Assim, ainda 

que o BGH tenha declarado irrelevância sobre a distinção de garantes de proteção e de 

vigilância, o autor alemão afirma que isso não pode ser desconsiderado, já que o 

compliance officer seria, apenas, um garante de vigilância, e isso interfere na forma de 

constituição concreta dessa figura. Nesse sentido conclui Cornelius Prittwitz:  

Certamente a argumentação do Tribunal Supremo Federal consistente em 

declarar irrelevante a “distinção clássica” entre garantes de proteção e 

garantes de vigilância, porque afinal de contas ambos garantes estão a 

serviço da proteção de bens jurídicos, é uma argumentação correta (ainda 

que também trivial), mas passa por alto sem fundamentação de algumas 

das diferenças realmente existentes entre os distintos garantes. O mesmo 

pode se dizer da comparação que segue com os diversos encarregados de 

proteção (água, emissão de poluentes, etc.), pois estes são garantes de 

proteção explícitos, cujas tarefas, ademais, estão estabelecidas na lei. 

Portanto, se aqui se deixa de lado a questão sobre a discutida 

responsabilidade do titular do negócio como fundamento dos deveres 

transferidos, somente entra em consideração uma posição de garante de 

vigilância definida contratualmente e, ademais, efetivamente 

assumida1101. 

 

De qualquer forma, mesmo que a modo de obter dictum o BGH tenha avançado 

sobre a questão da responsabilidade penal do compliance officer por omissão imprópria, 

não é possível extrair um modelo dogmático seguro de fundamentação da imputação 

omissiva imprópria. Por tal motivo, há que se aprofundar, ainda, sobre o concreto 

fundamento material que justifique sua posição de garante, bem como os demais 

pressupostos jurídico-penais para sua imputação penal. Apenas assim se evitará resultados 

indesejados como os apontados por Ricardo Robles Planas, no sentido de uma afirmação 

automática de posição de garante, ou de confusões dogmáticas como as alertadas por 

                                                           
1099PRITTWITZ, Cornelius. La posición jurídica (en especial, posición de garante) de los compliance officer, 

cit., p. 214. 
1100Id. loc. cit. (tradução nossa). 
1101Id. Ibid., p. 214-215. 
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Cornelius Prittwitz, que interferem diretamente na forma de constituição dessa posição 

jurídica e, consequentemente, o conteúdo de seus deveres penais.  

 

3.2.2. Compliance e deveres de vigilância sobre a fonte de perigo empresa 

 

Os aportes tratados no subcapítulo 3.1 levaram à conclusão de que os responsáveis 

pela criação e manutenção de uma fonte de perigo (permitida), no caso, a empresa, ocupam 

posição de garante de vigilância, em razão do domínio sobre essa causa essencial do 

resultado. Conforme visto, no caso de empresas, o principal fator de risco penal é gerado 

não apenas pela reunião (organização) de pessoas e coisas ou atividades, mas, sim, pela sua 

interação (fonte de perigo mista), que vem a ser incrementada, ainda, pela distribuição de 

tarefas e funções em estruturas verticais de reponsabilidade (delegação).  

Por sua vez, o efeito reverso dessa liberdade de organização, torna-se, então, a 

reponsabilidade sobre a fonte de perigo criada e mantida, para que ela não cause danos a 

outrem (neminem laedere). Assim, deve haver seu controle e vigilância, pois, conforme 

aponta Ricardo Robles Planas, com o estabelecimento da organização “o empresário 

assume o compromisso de conter aqueles riscos que venham a surgir da empresa para os 

bens jurídicos dos demais”1102. 

A forma como será feita a contenção de tais riscos (controle e vigilância) é variável 

de acordo com a complexidade, e a própria atividade empresarial desenvolvida.  

Os responsáveis pela fonte de perigo empresa devem, assim, estabelecer 

mecanismos organizativos adequados para o controle do risco penal especificamente 

gerado. Se trata, aqui, de organizar a vigilância de acordo com a dimensão do risco criado, 

pois a intensidade dos deveres de vigilância varia a partir dele. Porém, jamais será possível 

reduzir o risco penal ao grau zero, devendo seus responsáveis, mantê-lo, ao menos, dentro 

dos patamares juridicamente permitidos1103. A implementação de um modelo organizativo 

adequado de vigilância se torna, assim, forma de cumprir com os deveres de vigilância 

sobre a fonte de perigo empresa. Nesse sentido afirma Ricardo Robles Planas: 

 

                                                           
1102ROBLES PLANAS, Ricardo. O “compliance officer” frente ao direito penal, cit., p. 249 (itálicos do 

autor). 
1103BOCK, Denis. Compliance y deberes de vigilancia en la empresa, cit., p. 112. 
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[...] não se pode exigir à cúpula da empresa um controle total dos riscos 

que se originam na empresa, incluindo aqueles que procedam da atuação 

dos subordinados. O exigível termina com uma adequada organização da 

vigilância em favor de evitar a realização de riscos tipicamente 

empresariais nos diversos níveis da empresa. Naturalmente, isso implica 

uma correta organização dos processos internos, da disposição de 

mecanismos de segurança e da implementação de sistemas de vigilância 

e controle referentes às tarefas próprias da atividade empresarial que se 

encontram nas mãos dos empregados1104. 

 

É nesse contexto que se reconhece a relação entre o objeto e a finalidade de uma 

organização em compliance e os deveres de vigilância sobre a fonte de perigo empresa, de 

responsabilidade de seus administradores.  

Jesús-María Silva Sánchez aponta, nesse contexto, que a relação entre compliance e 

vigilância se manifesta desde a origem da cultura do cumprimento normativo 

(conformidade). De acordo com o autor, compliance significa, de certa forma, 

“autovigilância, e, entre compliance e deveres de vigilância, haveria uma relação 

simbiótica de gênero e espécie1105. Assim afirma o autor espanhol:  

Portanto, a relação entre compliance e dever de vigilância jurídico-penal 

é, em certa medida, uma relação de gênero e espécie. Em primeiro lugar, 

porque as medidas de compliance têm um objetivo mais amplo que o da 

evitação de delitos: a saber, outros ilícitos jurídicos ou éticos. Em 

segundo lugar, porque tratam de alcançar referido objetivo mediante 

medidas que vão mais além da mera implementação de deveres de 

vigilância. Em terceiro lugar, porque da mera implementação formal de 

um programa de compliance não se pode inferir automaticamente o 

cumprimento cuidadoso do dever jurídico de vigilância por parte dos 

administradores1106. 

 

Mas, se entre o objeto e a finalidade de uma organização em compliance em seu 

aspecto global e os deveres de vigilância (penal) haveria uma relação de especificidade, 

conforme aponta o autor espanhol, o mesmo já não ocorre quando se trata do já analisado 

criminal compliance. Ambos – criminal compliance e deveres de vigilância penal – estão 

especificamente orientados à evitação, ou ao menos diminuição, de infrações jurídico 

penais. Nesse contexto afirma Dennis Bock: 

[...] a essência do conceito de compliance se no dever de supervisão da 

direção empresarial. A ciência do criminal compliance se ocupa, 

portanto, da questão da responsabilidade empresarial, isto é, das medidas 

                                                           
1104ROBLES PLANAS, Ricardo. O “compliance officer” frente ao direito penal, cit., p. 250-251. 
1105SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Deberes de vigilância y compliance empresarial, cit., p. 100. 
1106Id. loc. cit. (tradução nossa). 
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que a direção empresarial, no marco de seu dever de supervisão, deve 

haver adotado para a evitação de infrações jurídico-penais por parte de 

seus empregados1107. 

 

Portanto, o criminal compliance pode vir a materializar justamente um modelo 

organizativo da vigilância penal no âmbito das empresas, com o objetivo de cumprir os 

deveres de controle e vigilância resultantes da responsabilidade pelo domínio sobre tal 

fonte de perigo1108. 

 

a) criminal compliance como forma de organizar os deveres de vigilância sobre a 

fonte de perigo empresa 

A configuração e implantação de uma organização em criminal compliance, com a 

adoção de mecanismos de controle e vigilância, institucionalizados e reunidos sob um 

instrumento de normatividade interna, que é o compliance program, formaliza um modelo 

de vigilância jurídico-penal dos responsáveis pela atividade empresarial1109. 

Com a organização em criminal compliance, o empresário pode eliminar ou, ao 

menos, minorar, o risco penal decorrente da interação de seus subordinados com coisas ou 

atividades perigosas, estabelecendo um ambiente de conformidade ao Direito Penal, bem 

como mecanismos concretos de controle e vigilância sobre a fonte de perigo1110. O grande 

fator de risco encontrado na organização empresarial, o qual resulta da interação entre 

pessoas e coisas, ou atividades (fonte de perigo mista), passa a ser controlado e 

supervisionado por meio de mecanismos desenvolvidos e implementados para vigilância 

do risco penal especificamente gerado pela fonte de perigo1111. 

Trata-se de uma configuração empresarial de vigilância que engloba desde a 

formação, e constante instrução, de seus membros, em conformidade ao Direito (Penal), 

até o estabelecimento de mecanismos concretos de controle sobre determinadas fontes de 

                                                           
1107BOCK, Denis. Compliance y deberes de vigilancia en la empresa, cit., p. 107 (tradução nossa).  
1108BERMEJO, Mateo; PALERMO, Omar. La intervención delictiva del compliance officer, cit., p. 189. 
1109NIETO MARTÍN, Adán. Fundamento y estructura de los programas de cumplimiento normativo, cit., p. 

122; SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Deberes de vigilância y compliance empresarial, cit., p. 100-101; 

SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Compliance, direito penal e lei 

anticorrupção, cit., p. 135-136. No mesmo sentido, aparentemente: SARCEDO, Leandro. Compliance e 

responsabilidade penal da pessoa jurídica, cit., p. 51 e ss. 
1110ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 210. 
1111DOPICO GÓMEZ-ALLER, Jacobo. Posición de garante del compliance officer por infracción del deber 

de control, cit., p. 171. 
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perigo pré-identificadas, bem como de detecção e investigação sobre o risco penal de 

forma geral.  

Por exemplo, a normatividade interna da empresa, além de criar um ambiente de 

conformidade ao Direito, instruindo seus funcionários sobre a proibição e os riscos de 

ingestão de bebidas alcóolicas durante o período de trabalho, pode também estabelecer 

mecanismos de vigilância concreta, como a realização de testes clínicos aleatórios, ou em 

todos seus funcionários, desde que respeitada sua autonomia individual1112, a fim de 

eliminar ou diminuir o risco penal decorrente da utilização do aparelho neutralizador de 

elementos químicos contaminantes com capacidade psicomotora alterada.  

Igualmente, podem ser criados mecanismos internos de vigilância para evitar que os 

funcionários responsáveis pela interação com o poder público pratiquem atos de corrupção 

na obtenção de alvará de funcionamento de barragem de contenção de dejetos, impondo 

determinados controles sobre a aprovação de contratos e pagamentos externos. Os 

membros da empresa podem, ainda, por exemplo, ser submetidos, mensalmente, a testes de 

conhecimento sobre práticas anticorrupção. No caso de reprovação, ou de não realização 

do referido teste, pode haver comunicação automática ao superior responsável da área, ou 

ao próprio encarregado pela organização em compliance, a fim de que o membro da 

empresa que falhou realize curso de instrução e capacitação sobre o tema. 

Por sua vez, uma instituição financeira pode, por exemplo, também criar 

mecanismos para proibir a realização de determinadas operações, ainda que a legislação de 

regência não as vedem, ou pode criar mecanismos internos de double checking, que 

impõem a consulta sobre tais operações a um setor específico, a fim de diminuir o risco 

penal da prática de lavagem de capitais. Tudo isso de forma independente (e além) das 

obrigações previstas na Lei nº 9.613/1988. 

Também um modelo organizativo de vigilância em criminal compliance pode criar 

e estabelecer mecanismos concretos para detecção e investigação de condutas desviantes, 

como no caso, por exemplo, de hotlines para denúncias internas, que assegurem proteção 

àqueles que denunciem atos de corrupção por parte de outros membros da empresa.  

                                                           
1112Nesse sentido vide: MASCHMANN, Frank. Compliance y derechos del trabajador. In: KUHLEN, Lothar; 

MONTIEL, Juan Pablo; ORTINZ DE URBINA GIMENO, Iñigo (Eds.). Compliance y teoría del derecho 

penal, cit., p. 147-167. 
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Igualmente, pode haver a criação de um canal de denúncia externo à companhia, 

por meio do qual o público em geral pode informar fatos de relevância penal relacionados 

à atividade empresarial. 

O criminal compliance se torna, assim, uma forma de organizar os deveres de 

vigilância (jurídico-penal) dos administradores da empresa, com o objetivo de cumprirem 

suas responsabilidades decorrentes do domínio articulado (controle e vigilância) sobre a 

fonte de perigo empresa por ele criadas e mantidas com vias de durabilidade. Ou seja, com 

a organização em compliance, o empresário busca cumprir o princípio do neminem 

laedere, eliminando e diminuindo os riscos penais, principalmente, aqueles originados da 

criação de estruturas verticais de responsabilidade (delegação).  

Nesse contexto, Jacobo Dopico Gómez-Aller destaca, inclusive, que a criação e 

implementação de uma organização em criminal compliance deve ser valorada 

juridicamente como prova de que o empresário cumpriu seus deveres de controle e 

vigilância sobre a fonte de perigo empresa1113.  

Jesús María Silva Sánchez, por sua vez, ainda afirma que a não-organização em 

compliance por uma empresa, quando tal medida já se demonstrava ex ante necessária, 

seria o mesmo que infringir o dever de vigilância incumbido aos responsáveis pela 

atividade empresarial. Assim afirma o autor:  

Por isso, a não implantação de um compliance program ali onde, pelas 

características da empresa, tal sistematização e procedimentalização 

parecem necessárias ex ante, poderia se considerar equivalente à infração 

de um dever de vigilância. Isso significa que órgão de administração que 

omite a implantação de um compliance program quando necessária, 

poderá sofrer sanção penal no caso em que um subordinado cometa um 

delito1114. 

 

Jesús-María Silva Sánchez sustenta, assim, que a implementação de uma 

organização em criminal compliance, com a criação e adoção de uma normatividade 

interna (compliance program), a qual conformaria um modelo de vigilância dos superiores 

hierárquicos sobre o risco penal decorrente da atividade empresarial, constitui um dever 

jurídico-penalmente reforçado. Segundo o autor, tal dever (de ação) teria, entre outras 

                                                           
1113DOPICO GÓMEZ-ALLER, Jacobo. Posición de garante del compliance officer por infracción del deber 

de control, cit., p. 175. 
1114SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Deberes de vigilância y compliance empresarial, cit., p. 100-101. 
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finalidades, a de neutralizar estados de coisas defeituosos (defeitos de organização) 

existentes na pessoa jurídica, os quais favoreceriam o risco penal concreto1115.  

A organização em compliance substituiria, progressivamente, esse estado de coisas 

penalmente perigoso por um estado de coisas em conformidade ao Direito. Neste caso, 

inclusive, ocorreria a substituição do princípio da desconfiança, o qual, conforme visto, 

segundo o autor, rege as relações de estruturas verticais de responsabilidade empresarial 

(delegação), pelo princípio da confiança1116.  

Mas, entre as afirmações dos dois autores espanhóis acima colocadas, nos parece 

mais adequada a afirmação de Jacobo Dopico Gómez-Aller, ainda que a posição de Jesús-

María Silva Sánchez não deixe de ser interessante. 

Isso porque, conforme visto, exceção feita à Lei nº 9.613/1998, inexiste, em nosso 

plano normativo, qualquer obrigação legal de configuração e implementação de um 

modelo empresarial de vigilância penal (criminal compliance).  

O dever jurídico-penal dos responsáveis pela fonte de perigo empresa diz respeito à 

necessidade de controlar e supervisionar o foco de risco penal (empresa). Não há, porém, 

imposição de se adotar um determinado modelo organizativo em criminal compliance ou 

não. O que há, conforme visto, é que a partir da dimensão do risco especificamente gerado 

pela atividade empresarial desenvolvida, os dirigentes devem adotar o modelo organizativo 

que atenda os deveres de vigilância para manter o risco penal dentro dos limites do 

juridicamente permitido. Nesse sentido destaca Dennis Bock ao tratar da legislação alemã, 

de forma igualmente válida para nossa realidade normativa: 

Na atual situação, e à margem de algumas poucas leis especiais, nem o 

Direito, nem em especial o Direito penal, exigem uma configuração 

especial das medidas de compliance. Isto conduz a uma livre realização 

autorresponsável por parte das direções empresariais da organização em 

compliance. No fundo, não existe, portanto, uma relação com nenhuma 

medida individual como um tal dever jurídico que obrigue sua 

implementação. O único juridicamente devido é – à margem de normas 

especiais – a redução do valor do dano esperado aos níveis juridicamente 

tolerados1117. 

 

Caso se reconheça, em termos gerais, que a implementação de uma organização em 

criminal compliance constitui um dever jurídico penalmente reforçado, já não estaríamos 

                                                           
1115SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Deberes de vigilância y compliance empresarial, cit., p. 101. 
1116Id. loc. cit. 
1117BOCK, Denis. Compliance y deberes de vigilancia en la empresa, cit., p. 120. 
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mais diante de um modelo de autorregulação pura ou regulada. Haveria que se reconhecer 

se tratar, no caso, de autorregulação estimulada coativamente. Por isso, a situação, aqui, 

ainda parece ser distinta.  

Mas, ao decidirem por adotar uma organização em criminal compliance, os 

responsáveis pela fonte de perigo empresa estarão estabelecendo, por meio da 

autorregulação, um modelo organizativo que tem por objetivo cumprir com seus deveres 

de vigilância, esses sim reforçados jurídico-penalmente. Nesse sentido destaca Dennis 

Bock: 

O empresário deve organizar sua empresa de tal forma que o aparato de 

controle intraempresarial se corresponda com a diligência necessária no 

tráfego da correspondente linha empresarial. O dever de supervisão fica 

caracterizado na empresa por uma direção que controla aos empregados 

nas atuações em favor daquela. Quando o controle tem por objetivo 

comportamentos dos empregados jurídico-penalmente relevantes em 

sentido amplo, então se revela o criminal compliance como a 

responsabilidade da direção na distribuição do trabalho mediante a 

delegação1118. 

 

Com um compliance program estruturado e gerido de forma eficaz (ex ante), os 

administradores da empresa passariam, então, a confiar que a vigilância sobre seus 

subordinados está sendo corretamente exercida, e que não se produzirá qualquer 

acontecimento típico1119. Além disso, a implementação de um modelo organizativo de 

vigilância em criminal compliance eficaz, não apenas serviria para o cumprimento dos 

deveres de vigilância sobre a fonte de perigo empresa, mas ainda pode se tornar 

instrumento de defesa criminal em favor da organização empresarial. Nesse sentido aponta 

Renato de Mello Jorge Silveira:  

Nesse sentido, os compliance programs, para além de se mostrarem como 

meio de externalização de uma política de boas práticas empresariais, 

firmando-se, assim, como meio de prevenção de delitos nessa sede, acaba 

sendo, sim, um bastante útil instrumento de defesa da própria 

organização1120. 

 

 

                                                           
1118BOCK, Denis. Compliance y deberes de vigilancia en la empresa, cit., p. 114 (tradução nossa). 
1119DOPICO GÓMEZ-ALLER, Jacobo. Posición de garante del compliance officer por infracción del deber 

de control, cit., p. 175. 
1120SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito penal empresarial: a omissão do empresário como crime, cit., 

p. 237. 
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Assim como a Lei nº 12.846/2013 estabelece em seu artigo 7º, inciso VIII, que a 

“existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à 

denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no 

âmbito da pessoa jurídica” deve ser levada em consideração na aplicações de sanções 

administrativa e civil, nada impede que o mesmo exercício seja realizado em sede de 

acusação criminal, que pese contra os garantidores originários responsáveis pela fonte de 

perigo empresa. A prova de uma organização em criminal compliance eficaz pode também 

servir para afastar a responsabilidade penal da direção empresarial1121.  

Para tanto, os administradores devem ter adequadamente cumprido os deveres de 

vigilância (diligência) no estabelecimento desse modelo de organização, e continuar a geri-

lo com base em seus deveres residuais, pois, conforme visto, o garantidor originário nunca 

estará completamente desonerado de suas responsabilidades, mas apenas tem seus deveres 

transformados (supervisão ativa ou passiva).  

O empresário deve realizar a correta gestão dos riscos internos, alcançando um 

estado de conhecimento suficiente que lhes permita a concepção e implementação de um 

modelo organizativo de vigilância na empresa (supervisão), bem como fazer a correta 

seleção e instrução daqueles que exercerão as funções de vigilância em seu lugar1122.  

Ao delegado de vigilância, ainda devem ser garantidos os meios necessários para o 

cumprimento de suas funções1123. Conforme visto, não basta uma organização em criminal 

compliance meramente cosmética, pois, neste caso, será ela manifestamente ineficaz, e, 

assim, o delegante não estará cumprindo seus deveres de vigilância corretamente.  

Por sua vez, ao delegante sempre remanescerá o dever de intervenção diante da 

constatação de um desempenho irregular por parte do delegado. Em se tratando de um 

delegado de vigilância, não poderá ser diferente. Havendo a suspeita de que o mesmo está 

atuando em violação aos seus deveres, mesmo em ambiente em que opera o princípio da 

confiança, deverá o delegante intervir1124. Nesse sentido também afirma Dennis Bock: 

Verificada a contravenção de deveres por parte do obrigado à vigilância – 

ou de um trabalhador ao qual aquele lhe tenha encarregado a vigilância – 

se deve então intervir e solucionar o problema. De que forma a empresa 

                                                           
1121SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. Deberes de vigilância y compliance empresarial, cit., p. 101-102. 
1122BOCK, Denis. Compliance y deberes de vigilancia en la empresa, cit., p. 114 (tradução nossa). 
1123SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. Deberes de vigilância y compliance empresarial, cit., p. 81. 
1124Id. loc. cit. 
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se ocupa de que o trabalhador modificará seu comportamento é 

irrelevante1125. 

 

A estruturação de um modelo organizativo de vigilância empresarial, que venha a 

conformar o criminal compliance, com as características tratadas no capítulo anterior, 

mantém, portanto, estreita – e necessária – relação com a possibilidade de delegação em 

estruturas verticais de responsabilidade; com o cumprimento dos deveres necessários para 

realização dessa transferência, bem como dos deveres de vigilância remanescentes do 

delegante, que, conforme visto, nunca estará completamente desincumbido de suas 

responsabilidades sobre a fonte de perigo (empresa) sob seu domínio, ainda que parcial e 

articulado. 

 

b) criação da posição jurídica do compliance officer 

Ainda que a criação da figura do compliance officer esteja principalmente 

relacionada à possibilidade de delegação dos deveres de vigilância dos administradores da 

empresa, não é apenas a transferência de referidos deveres que faz surgir tal posição 

jurídica no contexto de um modelo organizativo de vigilância penal. A figura do 

compliance officer pode ser constituída, excepcionalmente, de forma originária, por 

determinação legal ou por assunção fática. 

Em nossa realidade normativa, conforme já tratado no capítulo anterior, a única 

hipótese legal que impõe a criação e implementação de um modelo organizativo de 

criminal compliance, e de um compliance officer, decorre da Lei nº 9.613/19981126. Trata-se 

da obrigação de adoção de mecanismos internos de controle para prevenção e diminuição 

do risco penal relacionado à prática de lavagem de capitais. Nesse sentido destaca Heloísa 

Estellita: 

A Lei 9.613/1998, único diploma legal que determina a constituição de 

um encarregado de vigilância na empresa quanto às obrigações de 

vigilância sobre operações suspeitas da prática de crime de lavagem de 

capitais, atribui ao responsável a implementação de políticas, 

procedimentos e controle internos, proporcionais ao porte da empresa, 

que permitam atender aos deveres de comunicação de operações suspeitas 

e as de comunicação compulsória, ou obrigatória (arts. 10 e 11)1127. 

 

                                                           
1125BOCK, Denis. Compliance y deberes de vigilancia en la empresa, cit., p. 119 (tradução nossa). 
1126Capítulo 2, subcapítulo 2.4. 
1127ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 212. 
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Observa-se que o próprio dispositivo legal condiciona a configuração dos 

mecanismos e controle internos (deveres de vigilância) à dimensão do risco penal concreto, 

a partir do porte da empresa, ou seja, da complexidade da fonte de perigo. Por sua vez, em 

se tratando de um modelo organizativo de vigilância penal para prevenção e diminuição do 

risco de lavagem de capitais, a delimitação das obrigações toma como base a Resolução 

COAF 24/20131128.  

Conforme aponta Heloísa Estellita, no caso da Lei de Lavagem de Capitais, trata-se 

de uma imposição legal de função de vigilância em favor de bens jurídicos de terceiros. A 

configuração da posição jurídica de garantidor se dá de maneira diferente do que ocorre no 

caso de assunção fática de deveres de vigilância. Trata-se, portanto, de posição de 

garantidor originária, a qual tem sua extensão, conteúdo e deveres determinados pela lei, e 

não pela delegação do responsável pela fonte de perigo1129.  

Com essa imposição legal de um modelo organizativo de vigilância penal, e a 

criação da figura de um compliance officer, responsável por mecanismos de controle e 

vigilância sobre o risco de lavagem de capitais, cria-se posição garantidor de vigilância, 

assumida faticamente com base em lei. Assim, com a assunção fática do domínio sobre 

essa causa essencial do resultado, o compliance officer passa a ostentar determinados 

deveres jurídico-penais de vigilância para evitação do resultado (lavagem de capitais), nos 

termos do artigo 13, § 2º, alínea “a”, do Código Penal. Assim afirma Heloísa Estellita: 

Quando a atribuição, contornos e deveres do encarregado de 

cumprimento são estabelecidas em lei, com a assunção fática do cargo 

recebe ele, seja administrador propriamente dito, seja um empregado sem 

tal qualidade, funções de garantidor de vigilância das operações suspeitas 

de configurarem crimes de lavagem de capitais na empresa recebe 

também, por determinação legal, os deveres de implementar a política 

interna de prevenção e de comunicar operações suspeitas. Está investido, 

assim, não só de um pode juridicamente de controle dentro das fronteiras 

dessa área de vigilância, como equipado com os meios legais de agir para 

evitar o resultado no sentido da norma de proteção, ou seja, possibilidade 

jurídica de agir1130. 

 

                                                           
1128Capítulo 2, subcapítulo 2.4. 
1129ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 216. 
1130Id. loc. cit. 
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Evidente, porém, que para a imputação penal pela ocorrência de um acontecimento 

típico previsto na Lei nº 9.613/1998, com base no artigo 13, § 2º, do Código Penal, não 

basta apenas que o omitente ocupe posição de garante materialmente fundada1131.  

Devem estar presentes todos os demais pressupostos da punibilidade da omissão 

imprópria: tipicidade objetiva, tipicidade subjetiva, antijuridicidade e culpabilidade. Com 

relação à análise da tipicidade objetiva da omissão imprópria do compliance officer, objeto 

do presente estudo, serão analisadas as consequências jurídico-penais da infração de seus 

deveres de vigilância no tópico seguinte. Neste momento constata-se apenas a 

possibilidade de existência de posição de garantidor originário de vigilância do compliance 

officer, a partir da assunção fática de funções impostas pela Lei nº 9.613/1998.  

Ressalvada essa única hipótese legal que impõe a constituição de uma posição de 

garante originário de vigilância, o compliance officer ainda pode vir ocupar posição 

originária de garantidor caso essa função venha a ser exercida por administrador da 

empresa. Trata-se de compliance officer com poderes executivos, o que, conforme visto, é 

incomum.  

Em regra, o compliance officer não possui poderes fáticos de administração sobre a 

empresa, pois sua finalidade não é administrá-la, e, sim, configurar, implementar e gerir 

uma organização em conformidade ao Direito.  

Mas havendo a concentração de funções de compliance officer em pessoa que 

exerce faticamente a administração da empresa, esse poderá ser garantidor originário de 

vigilância com base no artigo 13, § 2º, alínea “a” ou “b”, do Código Penal. Neste caso, 

aplicam-se as mesmas bases anteriormente analisadas ao tratar da posição de garante dos 

dirigentes empresariais. A posição de garantidor decorrerá do domínio fático sobre a fonte 

de perigo empresa, o qual nasce do exercício fático da administração por determinação 

legal ou por assunção originária. Nesse sentido destaca Heloísa Estellita:  

Quando a função de vigilância de cumprimento for atribuída a 

administradores, seja por determinação legal, seja por escolha da 

administração da empresa, dada a relação juridicamente fundada de 

controle que estes têm sobre a empresa como fonte de perigo, a posição 

de garantidores está constituída. Aqui, como adverte Eidam, a indagação 

sobre a existência de uma posição de garantidor é obsoleta, já que 

                                                           
1131COSTA, Helena Regina Lobo da; ARAÚJO, Marina Pinhão Coelho. Compliance e o julgamento da APn 

470, cit., p. 227. 
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estamos diante de detentor de deveres de garantidor primários ou 

originários1132. 

 

Mas o presente estudo não tem por objetivo analisar a figura do compliance officer 

que é administrador da empresa, e as consequências jurídico-penais decorrentes dessa 

posição jurídica. Fosse assim, os aportes tratados no subcapítulo 3.1 já seriam suficientes 

para tratar o objeto proposto nesta investigação. De acordo com o que acaba de se afirmar, 

o compliance officer com poderes executivos, ao exercer faticamente o domínio originário 

(controle e a vigilância) sobre a fonte de perigo empresa, pode ter sua posição de garante 

materialmente fundamentada no artigo 13, § 2º, alíneas “a” ou “b”, do Código Penal, a 

depender da situação concreta.  

A análise da figura do compliance officer sob a ótica dos crimes omissivos 

impróprios deve, assim, ser concentrada tomando como modelo as características 

estabelecidas no subcapítulo 2.3 deste estudo. Trata-se de compliance officer que exerce 

determinadas funções minimamente estabelecidas no contexto de uma organização em 

compliance, as quais, conforme visto, se resumem em um núcleo extremamente duro e 

concentrado de deveres, independentemente do título que ele venha a receber no 

organograma empresarial. Este é o enfoque a ser tratado. 

 

aa) delegação de deveres de vigilância  

Conforme visto, ao empresário é lícito, facultado, e, muitas vezes, necessário, 

delegar a coordenação e execução das diversas tarefas e funções relacionadas ao 

desempenho da atividade (econômica ou administrativa) da empresa. Com isso, os deveres 

de controle direto sobre a fonte de perigo sob seu domínio se transformam em deveres 

escalonados de supervisão e vigilância sobre os delegados.  

Por sua vez, tais deveres de supervisão e vigilância sobre os delegados podem 

também ser transferidos por nova delegação específica1133. Neste caso, os deveres de 

supervisão ativa que obrigavam o empresário a supervisionar e vigiar os delegados, mais 

uma vez se transformam, agora em deveres de supervisão passiva, o obrigando a manter 

                                                           
1132ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 217. 
1133Id. Ibid., p. 209. 
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certo grau informacional (comunicação) com o novo delegado, e a intervir em caso de 

constatar (cognoscibilidade) alguma situação típica1134.  

Já o delegado passa a exercer a vigilância sobre a fonte de perigo empresa, com 

base nos deveres residuais especificamente transferidos por meio da delegação. 

É justamente essa possibilidade de delegação de (alguns) deveres de vigilância que 

transforma a posição jurídica do delegante, e permite transferir a um subordinado 

especificamente designado, a configuração, implementação e gestão de um modelo 

organizativo de vigilância interna na empresa (criminal compliance) que cria a posição – 

jurídica e fática – do compliance officer na estrutura empresarial, e suas respectivas 

responsabilidades (deveres)1135. Nesse sentido destacam Mateo Bermejo e Mateo Palermo: 

O ponto de partida para considerar a existência de referida posição de 

garante, tal como se indicou acima, é o fato de que os titulares 

indiscutidos de referida posição são os membros da direção da entidade, 

já que são eles quem decidem acerca do domínio de uma fonte de 

perigo1136. 

 

Portanto, para análise do papel e das funções exercidas concretamente pelo 

compliance officer no contexto de um modelo organizativo da vigilância empresarial em 

criminal compliance, bem como para identificação de sua responsabilidade jurídico-penal, 

há que se perquirir o conteúdo dos deveres de vigilância delegados1137.  

Em se tratando de um modelo organizativo de vigilância penal que configura 

características de criminal compliance, o qual deve necessariamente ser efetivo, a análise 

jurídico-penal sobre a figura do compliance officer deve tomar por base suas obrigações 

essenciais, as quais, conforme já visto, são extraídas dos stantards mínimos relacionados à 

implementação de um compliance program1138. 

                                                           
1134DOPICO GÓMEZ-ALLER, Jacobo. Posición de garante del compliance officer por infracción del deber 

de control, cit., p. 175. 
1135SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Deberes de vigilância y compliance empresarial, cit., p. 101; 

SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Compliance, direito penal e lei 

anticorrupção, cit., p. 141. 
1136BERMEJO, Mateo; PALERMO, Omar. La intervención delictiva del compliance officer, cit., p. 180. No 

mesmo sentido: SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito penal empresarial: a omissão do empresário 

como crime, cit., p. 240. 
1137DOPICO GÓMEZ-ALLER, Jacobo. Posición de garante del compliance officer por infracción del deber 

de control, cit., p. 177; COSTA, Helena Regina Lobo da; ARAÚJO, Marina Pinhão Coelho. Compliance e 

o julgamento da APn 470, cit., p. 224. 
1138ROBLES PLANAS, Ricardo. O “compliance officer” frente ao direito penal, cit., p. 247. 
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Para a configuração da posição do compliance officer na estrutura organizacional 

da empresa em atendimento aos standards mínimos de efetividade, por sua vez, os órgãos 

de administração devem transferir tais obrigações a uma pessoa ou órgão específico. A 

organização em criminal compliance pode, dessa forma, estar concentrada em uma única 

pessoa, como também em um modelo de departamento, integrado por várias pessoas, sob a 

direção de um Chief Compliance Officer1139.  

Destaca-se que, para os fins do presente estudo, é possível trabalhar com a 

concentração de tais obrigações em uma única pessoa, a qual deve ocupar posição similar 

de um alto diretor, situando-se abaixo apenas da administração máxima da empresa1140. Isso 

porque os aportes adiante tratados podem ser igualmente aplicáveis às situações em que 

existente um modelo departamental, encabeçado por um Chief Compliance Officer. A 

diferença reside na possibilidade de também, em princípio, serem criadas novas 

delegações, ou seja, em um modelo de departamento, o Chief Compliance Officer 

estabelecer uma cadeia articulada de delegação de deveres de vigilância a novos 

compliance officers subordinados1141.  

Além dessas questões, conforme também visto, em regra, ainda que ocupe posição 

de alto diretor, o compliance officer não deve possuir faculdades executivas. O pressuposto 

essencial, portanto, é que o compliance officer não tenha poderes de intervenção sobre os 

membros da empresa. Nesse sentido, conclui Heloísa Estellita: 

A práxis adotada na constituição de COs aponta para a alocação do cargo 

em um nível inferior ao da administração (no sentido societário do 

termo), com incumbências de implementar um sistema de prevenção e 

detecção, treinar empregados, vigiar o cumprimento de normas legais e 

regras internas da sociedade, investigar irregularidades e transmitir 

informações à administração da empresa, acompanhada ou não de 

aconselhamento sobre como proceder. Uma figura, portanto, destituída de 

poder disciplinar sobre os membros da empresa, ocupem eles o escalão 

que for1142. 

 

Isso porque, conforme visto, caso o compliance officer acumule poderes de 

intervenção direta para evitação do resultado, o fundamento material de sua posição de 

garantidor será o mesmo dos dirigentes empresariais.  

                                                           
1139SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Deberes de vigilância y compliance empresarial, cit., p. 103. 
1140ROBLES PLANAS, Ricardo. O “compliance officer” frente ao direito penal, cit., p. 247. 
1141BERMEJO, Mateo; PALERMO, Omar. La intervención delictiva del compliance officer, cit., p. 182; 

SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Deberes de vigilância y compliance empresarial, cit., p. 103. 
1142ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 218. 
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Mas mesmo carecendo de faculdades executivas, para que haja efetividade no 

modelo organizativo de vigilância proposto, deve-se garantir ao compliance officer 

independência organizativa, econômica e material1143. Ele deve atuar de forma 

independente dos interesses da direção empresarial, com recursos materiais e fáticos que 

possibilitam lograr a efetividade de suas funções, sob pena de se estar configurando 

meramente uma organização cosmética1144. 

Por sua vez, conforme abordado no capítulo anterior, uma vez configurado e 

implementado um compliance program (efetivo) como modelo organizativo de vigilância 

empresarial (criminal compliance), os deveres funcionais do compliance officer passam a 

estar concentrados em um núcleo extremamente duro, independentemente das outras 

funções que ele exerça no contexto global de uma organização em compliance 

(conformidade ética, concorrencial, etc.). Trata-se, aqui, de deveres de detecção e 

investigação do risco penal, e de transmissão da informação obtida1145.  

Estes são os deveres penais de vigilância residuais que o compliance officer assume 

da direção da empresa. Nesse sentido destaca Ricardo Robles Planas: 

Assentado que também os deveres de controle e vigilância próprios da 

direção da empresa são suscetíveis de delegação, ao menos marcial, é 

precisamente neste marco onde entra em cena a figura do compliance 

officer: quem, entre outras coisas, assume a vigilância sobre o correto 

cumprimento do Direito nas diversas camadas da empresa e a transmissão 

das informações com respeito aos órgãos de direção1146. 

 

Com isso, observa-se que o compliance officer é um encarregado da vigilância 

(parcial) sobre a fonte de perigo empresa1147. Ele assume por delegação do responsável pela 

fonte de perigo empresa, os deveres de vigilância (supervisão), compostos pela detecção, 

investigação e transmissão do risco penal, que este último reteve ao criar estruturas 

verticais de responsabilidade em seu âmbito de auto-organização1148. É a delegação dos 

                                                           
1143ROBLES PLANAS, Ricardo. O “compliance officer” frente ao direito penal, cit., p. 217. 
1144Capítulo 2, subcapítulo 2.2. 
1145ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 221-222; 

ROBLES PLANAS, Ricardo. O “compliance officer” frente ao direito penal, cit., p. 252-253. 
1146ROBLES PLANAS, Ricardo. O “compliance officer” frente ao direito penal, cit., p. 252. 
1147Id. loc. cit. 
1148BERMEJO, Mateo; PALERMO, Omar. La intervención delictiva del compliance officer, cit., p. 178; 

PRITTWITZ, Cornelius. La posición jurídica (en especial, posición de garante) de los compliance officer, 

cit., p. 215. 
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deveres de vigilância residuais do dirigente que cria a posição jurídica do compliance 

officer dentro da estrutura empresarial1149.  

Essa delegação (parcial) pressupõe que o delegante seja o garantidor originário, que 

criará uma cadeia de imputação, e permanecerá preservando a supervisão passiva, e o 

respectivo poder de intervenção, o qual não é delegado ao compliance officer, uma vez que 

este não possui capacidade executiva. Assim afirma Heloísa Estellita: 

Se o caso concreto manifestar uma estruturação da posição de CO tal qual 

apontada como mais comum, ou seja, com incumbências de vigiar o 

cumprimento das normas legais e regras internas da sociedade, 

diretamente e por meio do recebimento de denúncias de irregularidades, 

de investigar irregularidades e de transmitir as informações à 

administração da empresa, estamos, então diante de caso de delegação 

parcial dos deveres de garantidor, pois a competência de intervir para 

evitar o resultado não é delegada ao encarregado, mas permanece nas 

mãos do garantidor originário1150. 

 

Assim, o compliance officer não assume integralmente a posição de garantidor de 

controle ou vigilância por delegação do órgão competente, de modo que o conteúdo da 

nova posição transferida é composto apenas pelos deveres especificamente delegados. O 

assumido pelo compliance officer constitui somente uma parte da posição de garantidor, no 

caso, o dever de vigiar, investigar e transmitir informação ao órgão superior, este sim 

autêntico competente para evitação dos delitos na empresa1151.  

Isso não significa, porém, que por se tratar de delegação de parte da função de 

vigilância e controle, a função do compliance officer deixa de apresentar relevância penal 

para a evitação de acontecimentos típicos produzidos a partir da fonte de perigo sob seu 

domínio parcial e articulado. O cumprimento desses deveres fragmentários é essencial para 

o correto desempenho da competência das funções do garantidor originário (intervenção 

para evitação de acontecimentos típicos). Assim, reconhece-se uma posição juridicamente 

privilegiada do compliance officer por conta da vantagem informacional por ele 

adquirida1152. Nesse sentido afirma Heloísa Estellita: 

Uma delegação parcial dos deveres de garantidor de vigilância, porém, 

não descaracteriza a sua natureza. Ela atinge, neste caso, o cumprimento 

do dever de supervisão, cuja finalidade é justamente viabilizar o dever 

último do garantidor originário, de intervenção. O conhecimento de uma 

                                                           
1149ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 209-210. 
1150Id. Ibid., p. 221-222. 
1151ROBLES PLANAS, Ricardo. O “compliance officer” frente ao direito penal, cit., p. 252. 
1152Id. loc. cit. 
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situação de perigo para bens jurídicos de terceiros por ato de membros da 

empresa é essencial ao exercício do dever de intervir1153. 

 

O compliance officer passa a exercer, portanto, papel essencial no modelo 

organizativo de vigilância estabelecido para o controle da fonte de perigo empresa com 

base nos deveres assumidos faticamente. Conforme aponta Heloísa Estellita, “esse dever 

de supervisão é instrumental ao exercício do comportamento mandado de agir para evitar a 

ofensa ao bem jurídico via intervenção sobre a fonte de perigo”1154. 

Portanto, ao assumir faticamente, por meio da delegação lícita do titular dos 

deveres de vigilância, o compliance officer assume um fragmento da função de vigilância 

sem o qual o garantidor originário não poderá exercer seus deveres adequadamente1155. 

Assim complementa Ricardo Robles Planas: 

E a partir do ponto de vista do compliance officer, sua posição de garante 

fundamenta-se em haver assumido mediante delegação uma parte da 

função de vigilância (significativamente: a obtenção de informação) 

própria do órgão diretivo, de forma que, no que a esta parte se refere, 

“sub-roga” na competência do delegante, e, ainda que não possua 

faculdades de decisão e execução, o descumprimento do fragmento 

assumido determina a impossibilidade de que quem tem faculdades – o 

órgão diretivo – pode exercê-las convenientemente1156. 

 

O cumprimento dessa tarefa de obtenção de informação (supervisão) por parte do 

compliance officer, no âmbito do modelo organizativo de vigilância penal estabelecido, faz 

com que este controle a atuação do garantidor originário, incumbido de intervir para evitar 

acontecimentos típicos. Isso decorre de sua vantagem informacional. Nesse sentido destaca 

Heloísa Estellita, em referência a Bernd Schünemann:  

O cumprimento dessa tarefa de obtenção de informação (supervisão) dá 

tamanha vantagem ao CO que o torna capaz, inclusive, de controlar a 

atuação do garantidor primário no sentido da evitação do resultado. Há 

aqui o que Schünemann [define como] “vantagem informacional” 

(Informationsvorsprung), e compensa o déficit quanto ao poder de 

intervir. Esse controle lhe é dado em função da confiança nele depositada 

quanto ao exercício dos deveres de vigilância que antes incumbiam aos 

delegantes e pelo dever de transmitir a informação aos garantidores 

originários, que faz com que estes deixam de tomar providências para 

                                                           
1153ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 222. 
1154Id. loc. cit. 
1155Id. loc. cit. 
1156ROBLES PLANAS, Ricardo. O “compliance officer” frente ao direito penal, cit., p. 253. 
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controlar a fonte de perigo, assim protegendo bens jurídicos que 

poderiam ser potencialmente afetados1157. 

 

É com base na assunção fática desse domínio (controle) parcial sobre a fonte de 

perigo empresa, pela via da detecção, investigação e transmissão da informação, que 

interfere na capacidade de evitação de resultados típicos por parte do garantidor originário 

(causa essencial do resultado), que fundamenta materialmente a posição de garantidor do 

compliance officer com base no artigo 13, § 2º, alínea “b” do Código Penal1158. Assim 

conclui Heloísa Estellita: 

Esse poder de controle pela via da transmissão ou não da informação 

fundado em um contrato de trabalho e na assunção fática dessa função de 

vigilância, coloca em suas mãos, ao menos parcialmente, uma parte do 

controle sobre a fonte de perigo. Se não repassa as informações, bloqueia 

a possibilidade de o garantidor originário tomar as medidas de evitação 

do resultado. É por esta razão que a literatura especializada aponta, nestes 

casos, uma omissão favorecedora de crime ou, até mesmo, a possibilidade 

de uma instrumentalização do dirigente pelo encarregado de 

cumprimento de vigilância, que fundamentaria uma autoria mediata por 

omissão deste último. Parece-nos, assim, que há fundamento material e 

legal (art. 13, § 2.º, b, CPB) para se afirmar nele também a ocupação de 

uma posição de garantidor de vigilância1159. 

 

Heloísa Estellita afirma nesse contexto, ainda, que “a ausência de um poder diretivo 

ou de tomar decisões por parte do CO não afeta sua posição de garantidor, mas limitará o 

conteúdo do seu dever concreto de agir em função de sua possibilidade jurídica de 

atuação”1160. 

 

c) a relevância penal da omissão de deveres de vigilância do compliance officer 

Em se tratando de posição de garantidor de vigilância por assunção fática de 

deveres fragmentários do garantidor originário, a criação da posição jurídica do 

compliance officer, e suas consequências jurídico-penais, deve atender os pressupostos 

jurídico-penais do artigo 13, § 2º, alínea “b” do Código Penal.  

A delegação dever ser lícita, voluntária e real, bem como sua assunção. Não basta, 

conforme já visto, o mero contrato de trabalho ou uma designação orgânica que não tenha 

                                                           
1157ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 222. 
1158Id. Ibid., p. 222-223. 
1159Id. Ibid., p. 223. 
1160Id. loc. cit. 
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sido faticamente assumida pelo novo garante. A responsabilidade penal do compliance 

officer apenas poderá ser fundada no incorreto desempenho (omissão) de seus deveres 

concretamente assumidos. Assim destaca Ricardo Robles Planas: 

[...] sua responsabilidade [do compliance officer] se fundamenta no 

incorreto desempenho dos deveres assumidos. Os concretos deveres 

encontram-se limitados pelo alcance da delegação real e materialmente 

assumida pelo compliance officer. Em termos gerais, tais deveres podem 

reduzir-se dos relativos à investigação de infrações e ao traslado da 

informação obtida1161. 

 

Isso significa que os deveres de garante do compliance officer ainda estarão 

estritamente limitados à esfera de vigilância faticamente assumida por ele, ou seja, que 

seus deveres de monitoramento, investigação e transmissão da informação obtida devem 

guardar relação com o risco penal objeto de vigilância do garantidor originário, 

respectivamente transferido. Neste caso, os fatores de risco penal devem ter “referência à 

empresa” (betriebsbezogene Straftaten)1162. Nesse sentido destaca Ricardo Robles Planas: 

Mais importante, em terceiro lugar, é o requisito relativo a que o risco de 

comissão delitiva não impedido seja um daqueles que o encarregado pela 

conformidade tenha assumido impedir. Com efeito, por um lado e dado 

que tecnicamente estamos diante de casos de delegação, o futuro delito 

deve pertencer a classe de delitos que incumbe à empresa impedir, isto é, 

tal e qual ressaltado supra, aos delitos que se referem a atividade própria 

da empresa (o específico potencial de atuação conferido pela 

empresa)1163. 

 

Por sua vez, conforme já visto, ainda que o contrato de trabalho não possa 

fundamentar materialmente a posição de qualquer garante, ele pode assumir especial 

relevância para a delimitação de seu âmbito de atuação, bem como das respectivas 

possibilidades jurídicas de agir que deverão estar à disposição do garante. No caso do 

compliance officer não é diferente, e tanto o contrato de trabalho, o job description ou 

outro instrumento normativo podem, idealmente, apresentar importância concreta1164. 

Assim afirma Heloísa Estellita: 

 

                                                           
1161ROBLES PLANAS, Ricardo. O “compliance officer” frente ao direito penal, cit., p. 253. 
1162DOPICO GÓMEZ-ALLER, Jacobo. Posición de garante del compliance officer por infracción del deber 

de control, cit., p. 180-181. 
1163ROBLES PLANAS, Ricardo. O “compliance officer” frente ao direito penal, cit., p. 254. 
1164PRITTWITZ, Cornelius. La posición jurídica (en especial, posición de garante) de los compliance officer, 

cit., p. 215-216. 



317 
 

Por fim, quanto ao conteúdo e extensão de sua possibilidade jurídica de 

agir, sendo a assunção o oposto sistemático da delegação, estarão elas 

limitadas pelo âmbito das atividades assumidas, para as quais servirá de 

indício o que dispuserem os documentos de contratação (contrato de 

trabalho ou job description), os quais, idealmente, deveriam determinar 

as áreas – inclusive em sentido especial – objeto de vigilância, prever o 

direito de acessar as informações relevantes, tomar as medidas 

investigativas necessárias (quando for ele encarregado também dessas 

atividades), receber denúncias etc. A possibilidade jurídica de agir para 

evitar o resultado estará limitada – ao menos na conformação da função 

ora examinada – à comunicação da suspeita acerca da existência de 

situação de perigo ao órgão encarregado de tomar medidas diretas de 

intervenção, que será um órgão da administração1165. 

 

Não obstante, para efeitos de análise da responsabilidade penal do compliance 

officer, mais importante do que prever em um contrato de trabalho as possibilidades 

jurídicas de atuação, é, efetivamente, dotá-lo concretamente de referidos mecanismos, sob 

pena não apenas de se estar diante de uma organização em compliance meramente 

cosmética, mas, principalmente, de impossibilitá-lo de realizar a ação devida (detecção, 

investigação e transmissão informação). Neste caso, não apenas estará o compliance officer 

ausentado de qualquer responsabilidade penal, como, ainda, será possível considerar a 

responsabilidade penal do garante originário por omissão de seus deveres de vigilância. 

Nesse sentido aponta Renato de Mello Jorge Silveira: 

Não obstante isso, é de se ver que ele exerce [o compliance officer], sim, 

um papel de delegado com poderes de garantia, e, por isso, seria 

plenamente responsável a título penal. A assunção desse papel de garante, 

com todas as implicações que lhe são impostas, deu-se a livre título, e 

havendo as condições para o exercício de seu desempenho, o compliance 

officer mostra-se plenamente solidário a tudo de for de seu mister cuidar, 

vigiar, controlar ou proteger. Caso, entretanto, não sejam fornecidas as 

condições ideais para seu trabalho, sua função será simulada, não se 

considerando, assim, válida a delegação1166. 

 

Portanto, a responsabilidade penal do compliance officer deve ser analisada a partir 

da omissão de seus deveres de detecção, investigação e transmissão da informação 

concretamente assumidos com fundamento no artigo 13, § 2º, alínea “b” do Código Penal. 

 

 

                                                           
1165ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 224. 
1166SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito penal empresarial: a omissão do empresário como crime, cit., 

p. 243. 
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i) omissão de deveres de detecção, investigação e transmissão da informação  

Conforme visto, os deveres parcialmente assumidos pelo compliance officer são 

compostos, em uma parte, pelo dever de vigilância sobre o correto cumprimento do Direito 

(Penal) nas diversas camadas da empresa1167. Esse dever de vigilância, por sua vez, é 

decomposto em deveres de detecção (monitoramento) e investigação do risco penal1168.  

Em se tratando de criminal compliance, isso significa que o compliance officer terá 

a incumbência de monitorar o cumprimento (conformidade) de normas penais, a partir dos 

mecanismos estabelecidos no modelo organizativo de vigilância, bem como deverá 

investigar a desconformidade penal no âmbito da fonte de perigo vigiada1169.  

Esse dever de vigilância parcial tem por finalidade que o compliance officer 

obtenha o conhecimento sobre as situações de perigo para bens jurídicos decorrente de 

fatores de risco originados pela fonte de perigo empresa, que, por sua vez, deve possibilitar 

ao garantidor originário a intervenção para a evitação do acontecimento típico, uma vez 

que ele permanece com deveres residuais de supervisão passiva1170.  

Assim, o compliance officer, como delegado de vigilância, deverá gerir os meios de 

controle estabelecidos no compliance program para obtenção do conhecimento sobre as 

situações de perigo para bens jurídicos originados pela fonte de perigo empresa1171.  

Para uma análise sobre a possibilidade de responsabilização penal do compliance 

officer por omissão imprópria, a questão que surge diz respeito à omissão de seu dever de 

obter conhecimento sobre as situações de perigo, ou seja, a omissão de seus deveres de 

monitorar o cumprimento normativo (detecção), e de investigar o risco penal originado 

pela fonte de perigo empresa1172.  

Neste caso, referida omissão deve impossibilitar a não obtenção de conhecimento 

sobre determinada situação de perigo para o bem jurídico, vindo a se produzir um 

acontecimento típico que não pôde ser evitado pelo garante originário, justamente por 

omissão desse dever do compliance officer1173.  

                                                           
1167ROBLES PLANAS, Ricardo. O “compliance officer” frente ao direito penal, cit., p. 252. 
1168DOPICO GÓMEZ-ALLER, Jacobo. Posición de garante del compliance officer por infracción del deber 

de control, cit., p. 176. 
1169ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 221. 
1170Id. Ibid., p. 222. 
1171SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Deberes de vigilância y compliance empresarial, cit., p. 104. 
1172ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 221. 
1173BERMEJO, Mateo; PALERMO, Omar. La intervención delictiva del compliance officer, cit., p. 182. 
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Imaginemos, por exemplo, o caso de o compliance officer retardar a implementação 

de um mecanismo interno de controle para revisão e aprovação de pagamentos a 

prestadores de serviços externos, a fim de que não sejam praticados atos de corrupção no 

interesse da empresa. Em tese poderá haver responsabilidade penal do compliance officer, 

caso essa omissão favoreça ou possibilite a ocorrência do resultado típico em questão1174.  

Mas isso apenas será possível se tal omissão for dolosa, com o objetivo de 

possibilitar ou favorecer a prática de corrupção por parte do membro da empresa. Nesse 

sentido destaca Jacoco Dopico Gómez-Aller:  

Não obstante, resultam menos forçados se imaginamos que se dá ao 

responsável de cumprimento (ou ao Diretor Financeiro) a ordem de 

implementar um concreto procedimento de controle, dirigido à prevenção 

de uma concreta modalidade de delito doloso (por exemplo: um controle 

específico de pagamentos que previne a comissão de pagamentos ilícitos 

para corrupção, atos de lavagem de capitais; etc.), e este decide atrasar 

sua implementação até que se conclua uma determinada operação 

econômica, pois não quer interferir nela, consciente de que se executa 

uma grande quantidade de pagamentos ilícitos. Neste caso, nos 

encontraríamos diante de uma intervenção dolosa punível no 

concreto delito1175. 

 

Dessa forma, ao omitir a implementação do referido mecanismo de controle para 

prevenção e monitoramento do risco penal (corrupção), quando era físico-realmente 

possível fazê-lo, o compliance officer omite a realização da ação devida para a evitação do 

resultado típico, nos termos do artigo 13, § 2º, do Código Penal. Tal omissão impede o 

exercício do dever de intervenção do garantidor originário, que deveria ter sido possibilitado 

pelo cumprimento do dever de supervisão (fragmentário) do compliance officer1176.  

O garantidor originário, o qual delegou parcialmente a vigilância ao compliance 

officer, por sua vez, não dever ser responsabilizado por não ter realizado a ação possível 

para evitação do acontecimento típico (corrupção). Isso porque o bloqueio informacional 

por parte do compliance officer justamente impede, em tese, a cognoscibilidade sobre a 

situação típica1177. 

                                                           
1174DOPICO GÓMEZ-ALLER, Jacobo. Posición de garante del compliance officer por infracción del deber 

de control, cit., p. 178.  
1175Id. Ibid., p. 178. 
1176ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 222 
1177Importante relembrar, porém, que o garantidor originário nunca estará completamente exonerado de seus 

deveres de vigilância, mesmo quando os delega a um compliance officer. O garantidor originário continua 

incumbido de deveres de supervisão passiva, permanecendo obrigado a manter certo grau de comunicação 

com o compliance officer (delegado), e a intervir caso constate (cognoscibilidade) alguma situação típica 

que imponha sua intervenção. Caso haja omissão dolosa desses deveres, para possibilitar a prática da 

corrupção tratada, poderá se considerar, também, sua imputação omissiva imprópria.  
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Mas, ainda que as questões relacionadas ao elemento subjetivo que compõe a 

tipicidade total da omissão imprópria não sejam objeto do presente estudo, parece pouco 

provável uma omissão dolosa por parte do compliance officer. Ao menos é isso que se 

busca evitar ao criar tal posição jurídica no contexto de um modelo organizativo de 

vigilância empresarial que cumpra os standards de efetividade.  

O compliance officer deve exercer suas funções com independência dos interesses 

da administração da empresa, bem como de forma segregada em relação aos seus demais 

membros e áreas, ainda que ele seja responsável por monitorá-los, justamente para que 

logre cumprir seus deveres de vigilância parciais de forma efetiva. Além disso, trata-se de 

pessoa adequadamente escolhida para o exercício das funções. 

Porém, a imputação penal pela omissão de deveres de prevenção e detecção ainda 

pode ocorrer a título de culpa, desde que o tipo penal da parte especial estabeleça 

expressamente tal modalidade, e que o compliance officer tenha omitido a ação devida com 

possibilidade de conhecimento sobre a situação típica (cognoscibilidade). Aqui, não apenas 

por conta dos standards de efetividade que norteiam sua função, também parecem remotas 

as hipóteses concretas de omissão culposa do compliance officer1178. As exceções 

residiriam nos crimes ambientais culposos, e em alguns crimes contra os consumidores que 

também preveem modalidade de culpa.  

O mesmo é aplicável ao dever do compliance officer de investigar o risco penal1179. 

Imaginemos o caso em que um modelo organizativo de vigilância encontra-se plenamente 

vigente, com todos seus mecanismos de monitoramento e controle em funcionamento. Em 

determinada situação, o compliance officer suspeita que um contrato firmado, antes da 

implementação do último sistema de prevenção da prática de atos de corrupção 

empresarial, é utilizado para pagamento de vantagem indevida para agente público.  

O compliance officer deve realizar investigação interna por meio dos mecanismos à 

sua disposição (possibilidade jurídica), para obter o adequado conhecimento sobre a 

situação de perigo, e transmiti-la ao órgão competente para evitação do resultado. Caso ele 

não realize a necessária investigação porque dolosamente deseja não evitar a prática de 

                                                           
1178DOPICO GÓMEZ-ALLER, Jacobo. Posición de garante del compliance officer por infracción del deber 

de control, cit., p. 178. 
1179Id. Ibid., p. 179. 
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atos de corrupção que beneficiam a empresa, ele responderá a título de omissão imprópria, 

caso o acontecimento típico (corrupção) venha a ser consumado1180.  

Ao omitir a investigação do risco penal (corrupção), quando era físico-realmente 

possível fazê-lo, o compliance officer omite a realização da ação devida para a evitação do 

resultado típico, nos termos do artigo 13, § 2º, do Código Penal. Tal omissão impede o 

exercício do dever de intervenção do garantidor originário, que deveria ter sido 

possibilitado pelo cumprimento do dever de supervisão (fragmentário) do compliance 

officer1181.  

Caso no exercício de suas funções de obter conhecimento a respeito da 

conformidade ao Direito (Penal) na empresa, o compliance officer adquire informação 

sobre uma irregularidade, um risco penal, criado por um membro da empresa, tem ele o 

dever de transmitir a informação ao superior responsável pela fonte de perigo, para sua 

correção1182. 

Conforme visto, a vantagem – leia-se monopólio – informacional do compliance 

officer o coloca em posição relevante para o devido controle da fonte de perigo empresa 

por parte de seus responsáveis, que seguem ostentando deveres de vigilância passiva 

(residual) para evitação de danos a bens jurídicos de terceiros ou da coletividade.  

Ao não transmitir a informação, o compliance officer estaria impedindo o exercício 

do dever de intervir do garantidor originário, o qual deveria ser possibilitado, justamente, 

pelo conhecimento de uma situação de perigo para bens jurídicos obtido por meio desse 

modelo organizativo de vigilância implementado (criminal compliance)1183.  

A omissão dessa medida possível e necessária, por parte do compliance officer, 

interfere na adoção das medidas possíveis e necessárias por parte daquele que deve intervir 

para evitar a ocorrência do acontecimento típico. Nas palavras de Heloísa Estellita, a 

omissão do dever de transmissão “bloqueia a possibilidade de o garantidor originário tomar 

as medidas de evitação do resultado”1184. 

                                                           
1180DOPICO GÓMEZ-ALLER, Jacobo. Posición de garante del compliance officer por infracción del deber 

de control, cit., p. 180. 
1181ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 222 
1182SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Deberes de vigilância y compliance empresarial, cit., p. 104-105. 
1183DOPICO GÓMEZ-ALLER, Jacobo. Posición de garante del compliance officer por infracción del deber 

de control, cit. 
1184ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 222. 
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É justamente por tal motivo que tais casos representam a principal hipótese de 

relevância penal da omissão do compliance officer como garantidor de vigilância delegado. 

O conhecimento da informação penalmente relevante por parte do compliance 

officer pode ser adquirido de diferentes formas. Mas, para que se reconheça uma situação 

de vantagem informacional, entendemos que o compliance officer deve ter adquirido 

conhecimento sobre a existência do risco, que excede os limites do juridicamente 

permitido, por meio dos mecanismos estabelecidos no modelo organizativo de vigilância 

empresarial (criminal compliance).  

A informação pode, assim, ser recepcionada tanto por meio dos mecanismos de 

denúncia interna ou externa, como também pode ter sido adquirida no exercício de seus 

deveres de detecção e investigação. Nesse contexto, destaca-se que a informação relevante 

pode ter sido adquirida, inclusive, a partir de uma notícia jornalística, ou mesmo em razão 

do início de uma investigação criminal concreta1185.  

Sobre este último exemplo, necessária uma breve distinção, a qual, inclusive, serve 

para percepção acerca do que está em jogo. A informação relevante adquirida não é aquela 

noticiada ou constante da investigação criminal, pois, caso assim o fosse, evidente que não 

haveria que se falar em vantagem informacional do compliance officer, já que se trataria, 

em regra, de informação pública, plenamente possível de ser adquirida também pelo 

garante primário.  

A situação aqui tratada é outra: o compliance officer adquire conhecimento sobre 

uma informação relevante – risco penal concreto, originado pela fonte de perigo – a partir 

de uma investigação interna que foi iniciada em razão do fato de conhecimento público. A 

informação pública é apurada, investigada, pelo compliance officer a partir dos 

mecanismos que tem à sua disposição. Não é incomum, por exemplo, que a partir da 

deflagração de uma operação policial em determinada empresa, seja solicitado ao 

compliance officer a realização de investigação interna sobre os fatos, elaborando um 

relatório para ser analisado pela administração da empresa. Em muitos casos, tais relatórios 

reúnem informações que ainda nem sequer são de conhecimento dos órgãos públicos 

responsáveis pela investigação. Fica claro que, nesta situação, há uma vantagem 

informacional do compliance officer. 

                                                           
1185DOPICO GÓMEZ-ALLER, Jacobo. Posición de garante del compliance officer por infracción del deber 

de control, cit., p. 182. 
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Mas, para efeitos de análise da relevância penal da omissão, o que importa não é a 

forma de obtenção do conhecimento sobre o fato relevante, mas, sim, a natureza da 

informação adquirida e o tratamento dado a ela pelo compliance officer. Nesse contexto, 

registre-se que, com relação à natureza do risco penal, o mesmo que se aplica aos deveres 

de informação, aplica-se também aos deveres de monitoramento e investigação do 

compliance officer1186. 

A informação adquirida pelo compliance officer deve se referir a um risco penal 

que possa ainda ser impedido1187. A omissão de transmitir informação adquirida sobre 

delito já praticado, e consumado, é penalmente atípica, de forma que não há que se falar, 

da mesma forma, em relevância penal de sua omissão1188. 

Para que haja tipicidade penal da omissão do dever de transmitir a informação ao 

órgão competente, o compliance officer deve, portanto, ter adquirido informação sobre a 

ocorrência presente ou futura de um acontecimento típico1189. 

A omissão do compliance officer deve se referir à transmissão de informação da 

qual tem conhecimento sobre um delito que será cometido, ou que, no caso de estar sendo 

cometido, ainda não tenha ele se consumado. Isso porque, ao transmitir referida 

informação, o compliance officer possibilita a adoção das medidas necessárias por quem 

possui os deveres de intervir para evitar a ocorrência do acontecimento típico1190.  

Além disso, mesmo que o delito sobre o qual o compliance officer tem 

conhecimento já tenha se consumado, se existirem indícios de que o mesmo pode estar 

sendo, ou vir a ser reiterado, em continuidade delitiva, deve ele igualmente transmitir a 

informação, para que haja sua interrupção (intervenção), sob pena de favorecer ou 

possibilitar, mediante sua omissão, a conduta do autor do delito1191. 

Em se tratando de analisar os deveres do compliance officer à luz dos pressupostos 

jurídico-penais da omissão imprópria, há que se reconhecer que, nestas hipóteses, para a 

                                                           
1186ROBLES PLANAS, Ricardo. O “compliance officer” frente ao direito penal, cit., p. 253. 
1187SARCEDO, Leandro. Compliance e responsabilidade penal da pessoa jurídica, cit., p. 57; RAGUÉS I 

VALLÈS, Ramon. Whistleblowing: una aproximación desde el derecho penal. Madrid: Marcial Pons, 2013. 

p. 105. 
1188ROBLES PLANAS, Ricardo. O “compliance officer” frente ao direito penal, cit., p. 253. 
1189PRITTWITZ, Cornelius. La posición jurídica (en especial, posición de garante) de los compliance officer, 

cit., p. 215. 
1190DOPICO GÓMEZ-ALLER, Jacobo. Posición de garante del compliance officer por infracción del deber 

de control, cit., p. 180. 
1191Id. loc. cit. 
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possibilidade físico-real de transmitir a informação, basta também a possibilidade de 

conhecimento (cognoscibilidade) sobre a situação típica.  

Porém, diferentemente das situações de detecção e investigação do risco penal 

anteriormente tratadas, aqui, parece difícil a possibilidade de haver uma situação de 

imprudência, ficando superados os problemas que se buscam resolver com o filtro da 

cognoscibilidade. Conforme visto, o dever de transmissão decorre da existência do 

conhecimento efetivo do garante sobre uma informação relevante. Portanto, na grande 

maioria dos casos, se tratará da omissão dolosa de não transmissão da informação devida.  

A exceção parece poder ser reconhecida em casos de continuidade delitiva 

abordada, pois, como se viu, havendo indícios de que um crime consumado está sendo 

reiterado, o compliance officer terá o dever de transmitir a informação. Assim, parece 

possível afirmar que basta a possibilidade de conhecimento sobre a continuidade delitiva. 

Nesse contexto, Jacobo Dopico Gómez-Aller afirma, de forma semelhante, que “o risco de 

“continuidade delitiva” deve ser interpretado em sentido amplo, como uma situação na 

qual há perigo de que se sigam cometendo delitos cuja evitação é competência do 

garante”1192. 

A informação de conhecimento do compliance officer, a qual ele deve transmitir, 

ainda deve guardar relação com o risco penal objeto de vigilância especificamente 

delegada ao garante. Conforme visto, os fatores de risco penal devem ter “referência à 

empresa” (betriebsbezogene Straftaten), e, por se tratar de posição de garantidor assumida 

faticamente por delegação, os deveres de transmissão sobre informações penais relevantes 

referentes à atividade da empresa, ainda devem observar possíveis limites concretamente 

delimitados na delegação1193. 

Dois exemplos podem ilustrar ambas afirmações. Na primeira hipótese, caso o 

compliance officer adquira conhecimento de que dois membros da empresa irão roubar um 

banco, durante o período de suas férias, a omissão de transmissão dessa informação ao 

superior hierárquico com poderes de intervenção sobre esses subordinados não é 

penalmente relevante, pois não se trata de delito objeto da vigilância empresarial. Na 

segunda hipótese, se um compliance officer recebe delegação de vigilância 

especificamente restrita à detecção, investigação e transmissão do risco penal da prática de 

                                                           
1192DOPICO GÓMEZ-ALLER, Jacobo. Posición de garante del compliance officer por infracción del deber 

de control, cit., p. 180. 
1193Id. Ibid., p. 181-182; ROBLES PLANAS, Ricardo. O “compliance officer” frente ao direito penal, cit., p. 254. 
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corrupção em referência à empresa, caso ele adquira conhecimento sobre a possibilidade 

de risco penal de acontecimento típico relacionado à lesão do meio ambiente, a não 

transmissão dessa informação também não terá relevância penal. A delegação específica 

restringe o feixe de deveres do garante.  

Por fim, uma vez transmitida a informação devida ao responsável para correção da 

situação típica, o compliance officer cumpre com seus deveres penais de vigilância, não 

havendo que se falar em qualquer responsabilidade residual. O mesmo ocorre ainda que o 

garante originário tome conhecimento da informação transmitida e omita sua correção, 

vindo a se produzir o acontecimento típico gerado pela fonte de perigo empresa1194.  

Sobre este ponto existe consenso na doutrina penal acerca da inexistência de um 

dever de transmissão da informação conhecida pelo compliance officer a pessoas ou 

autoridades externas à empresa, mesmo no caso de o responsável pela fonte de perigo não 

intervir para evitação do acontecimento típico. O compromisso assumido pelo compliance 

officer, e seus deveres, é perante a empresa e aqueles que lhe delegaram as funções de 

vigilância1195. 

Ao compliance officer, garante de vigilância parcial delegado, não será possível a 

imputação penal pelo acontecimento típico consumado, pois ele haverá realizado a ação 

devida para evitação do resultado. Já as consequências jurídico-penais para o dirigente 

passarão a ser tratadas com base nos aportes estabelecidos no que tange aos seus deveres 

de controle e vigilância, e a responsabilidade por lesão de bem jurídico de terceiro causada 

pela fonte de perigo sob seu domínio articulado.  

Também ausentes alguns dos pressupostos jurídico-penais da omissão imprópria 

estabelecidos ao longo do presente estudo não haverá que se considerar responsabilidade 

penal do compliance officer, já em sede de tipicidade objetiva. É o caso, por exemplo, do 

compliance officer que não obtém conhecimento sobre a informação de um risco penal 

originado pela fonte de perigo empresa por ter sido induzido a erro ou em razão da omissão 

de um funcionário vigiado, o qual prestou informação falsa ou simplesmente não a inseriu 

nos sistemas internos de controle que monitoram práticas anticorrupção. Neste caso, não 
                                                           
1194ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 224; 

ROBLES PLANAS, Ricardo. O “compliance officer” frente ao direito penal, cit., p. 254. 
1195Nesse sentido vide: COSTA, Helena Regina Lobo da; ARAÚJO, Marina Pinhão Coelho. Compliance e o 

julgamento da APn 470, cit., p. 228; DOPICO GÓMEZ-ALLER, Jacobo. Posición de garante del 

compliance officer por infracción del deber de control, cit., p. 183 e ss; ESTELLITA, Heloísa. 

Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 224; SARCEDO, Leandro. 

Compliance e responsabilidade penal da pessoa jurídica, cit., p. 57; SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. 

Deberes de vigilância y compliance empresarial, cit., p. 104. 
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haverá que se cogitar sua responsabilidade penal por omissão de seus deveres de vigilância 

penal, caso não tenha sido possível a cognoscibilidade sobre a situação que obrigava sua 

atuação.  

Portanto, uma vez assumido real e faticamente deveres de vigilância parciais, que 

fundamentam materialmente posição de garantidor com base no artigo 13, § 2º, alínea “b” 

do Código Penal, o compliance officer tem o dever de monitorar, investigar e transmitir a 

informação sobre o risco penal relacionado ao objeto de sua vigilância, adquirida no 

exercício de suas funções.  

O cumprimento desses deveres fragmentários é essencial para o correto 

desempenho da competência das funções do garantidor originário (intervenção para 

evitação de acontecimentos típicos). Assim, reconhece-se uma posição juridicamente 

privilegiada do compliance officer por conta da vantagem informacional por ele adquirida 

O compliance officer exerce, portanto, papel essencial no modelo organizativo de 

vigilância estabelecido para o controle da fonte de perigo empresa. 

Caso haja omissão do compliance officer sobre risco penal que possa ainda ser 

interrompido (situação típica) pelo garantidor originário, apesar da capacidade físico-real 

(cognoscível) de fazê-lo, poderá ser analisada sua responsabilidade penal por omissão 

imprópria, uma vez que o cumprimento de seus deveres era a ação devida para possibilitar 

a evitação do resultado, nos termos do artigo 13, § 2º, do Código Penal.  

 

d) problemas de imputação objetiva  

Ainda que seja possível afirmar a posição de garantidor do compliance officer, e a 

capacidade físico-real de realizar a ação devida diante da cognoscibilidade de uma 

situação típica, sua responsabilidade penal parece esbarrar em um óbice relevante, ainda 

sob o enfoque da tipicidade objetiva. Trata-se aqui do juízo de causalidade e de 

imputação do resultado. 

Isso ocorre porque, como estabelecido, o compliance officer ocupa posição de 

garantidor parcial derivada, e seus deveres dizem respeito à obtenção de conhecimento sobre 

a situação de perigo para bens jurídicos, a fim de possibilitar a intervenção do garantidor 

originário para evitação do resultado, em um modelo organizativo de vigilância penal.  
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Nesse contexto, se o compliance officer adquire informação penalmente relevante e 

transmite a informação ao órgão competente (garantidor originário) para evitar o 

acontecimento típico, ele cumpre com seus deveres penais. Por sua vez, se o garantidor 

originário também cumpre seus deveres de vigilância residuais, e intervém para evitar o 

resultado, não há que se cogitar responsabilidade penal de nenhum dos garantidores 

(originário ou derivado).  

Já se o garantidor originário omite seus deveres de vigilância residuais, não 

intervém para evitação do resultado típico, e ocorre a afetação de um bem jurídico de 

terceiro ou da coletividade, ele poderá responder por omissão imprópria. Por outro lado, 

não haverá que se cogitar responsabilidade penal do compliance officer, uma vez que este 

terá realizado a ação devida nos termos do artigo 13, § 2º, do Código Penal1196.  

O problema surge justamente quando o compliance officer não transmite a 

informação penalmente relevante adquirida sobre a situação de perigo para um bem 

jurídico, vindo a se produzir um acontecimento típico que acaba não sendo evitado pelo 

garantidor originário, uma vez que este não tomou conhecimento da situação típica para 

intervir sobre ela. Nesse sentido aponta Heloísa Estellita:  

Como estaremos diante de casos de omissões sucessivas, surgirão 

obstáculos nestes âmbitos, porque será necessário comprovar que se o CO 

tivesse cumprido com seu dever de informar à cúpula da empresa, esta 

teria certamente cumprido seu dever de intervenção e o resultado não 

teria ocorrido1197. 

 

Nesse contexto, imaginemos o seguinte caso hipotético: um compliance officer 

recebe uma denúncia interna sobre um ato de corrupção que será praticado por um membro 

da empresa para obtenção de contrato licitatório que beneficiará a atividade empresarial. 

Diante do conhecimento efetivo sobre a situação de perigo para o bem jurídico, o 

compliance officer deixa de transmitir a informação ao órgão competente para intervir 

sobre a conduta do subordinado, pois ele deseja possibilitar a prática do ato de corrupção 

em benefício da empresa. Em razão de sua omissão, o membro da empresa pratica o ato de 

corrupção, que vem a ser consumado.  

O mesmo problema pode surgir, também, em um modelo organizativo de vigilância 

penal que estabelece um departamento de compliance integrado por diversos compliance 

                                                           
1196COSTA, Helena Regina Lobo da; ARAÚJO, Marina Pinhão Coelho. Compliance e o julgamento da APn 

470, cit., p. 227. 
1197ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, cit., p. 224.  
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officers, que, por sua vez, respondem a um superior hierárquico que encabeça o 

departamento, no caso, um Chief Compliance Officer. Nessa situação se adiciona mais uma 

camada problemática para a análise da responsabilidade penal. Por exemplo, imagine que 

um compliance officer subordinado recebe a mesma denúncia interna acima tratada, e 

omite sua transmissão ao seu superior hierárquico, Chief Compliance Officer.  

Por sua vez, conforme visto na primeira parte do presente estudo, para se cogitar a 

responsabilização penal do garante em razão da produção de um acontecimento típico não 

evitado, quando era possível a realização da ação esperada, deve existir uma relação 

efetiva entre a omissão e o resultado ocorrido1198. 

A relação entre o resultado não evitado e a omissão, porém, não é de causalidade 

naturalística, mas, sim, de imputação objetiva. A imputação objetiva, por sua vez, deve se 

preocupar com critérios derivados de finalidade, e conteúdo da norma, e não simplesmente 

com regras físicas. Não se trata de afirmar uma causalidade “real” da omissão para o 

resultado, mas sim uma “causalidade potencial” de uma ação não realizada1199.  

Isso porque há uma clara dificuldade em se afirmar que algo negativo como uma 

omissão pode ser a “causa” de um acontecimento típico1200. Veja-se que não há como se 

afirmar que a omissão do compliance officer é a causa do resultado típico corrupção 

praticado por outrem. 

Nesse contexto, conforme visto, são duas as principais teorias que surgem para 

tentar solucionar a questão da imputação do resultado na omissão imprópria: a teoria da 

evitabilidade e a teoria da diminuição do risco.  

A teoria da evitabilidade é defendida pela doutrina dominante, a qual afirma ser 

necessário para a imputação objetiva da omissão imprópria se constatar que a realização da 

ação determinada teria evitado o resultado com uma probabilidade próxima da certeza. A 

exigência de uma segura evitação do resultado na teoria da evitabilidade estaria imposta 

pelo princípio do in dubio pro reo. Ou seja, ao invés de se suprimir a ação realizada para 

averiguar se, com isso, desaparece o resultado típico, deve ser acrescentada 

hipoteticamente a ação esperada para se concluir se ela teria evitado o resultado típico com 

probabilidade próxima da segurança ou certeza1201.  

                                                           
1198BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Do tratamento penal da ingerência, cit., p. 195. 
1199Capítulo 1, subcapítulo 1.3. 
1200BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Do tratamento penal da ingerência, cit., p. 196. 
1201Capítulo 1, subcapítulo 1.3. 
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Assim, para se cogitar a possibilidade de imputação penal do acontecimento típico 

(corrupção) ao compliance officer, com base na teoria da evitabilidade, será necessário 

constatar que a transmissão da informação ao órgão competente para interceder sobre o 

subordinado teria impedido o resultado com probabilidade próxima da certeza. O mesmo 

deve ser feito na segunda hipótese: deve se constatar, com grau próximo da certeza, que o 

Chief Compliance Officer transmitira a informação ao órgão competente, que, por sua vez, 

também cumpriria seus deveres de vigilância residuais.  

Justamente por tal motivo, conforme visto, as críticas dirigidas à teoria da 

evitabilidade concentram-se no fato de que referida teoria praticamente inviabilizaria a 

imputação penal a título de omissão imprópria, desamparando o bem jurídico protegido 

pela norma. Além disso, argumenta-se, também, que uma teoria de Direito Penal não 

poderia ser fundamentada em um princípio processual.  

Em oposição à teoria da evitabilidade encontra-se, assim, a teoria da diminuição do 

risco. Essa teoria defende que a solução adequada para solucionar a imputação do resultado 

ao comportamento omissivo deverá ocorrer quando comprovado que a ação esperada 

omitida teria diminuído o perigo que atinge o bem jurídico. O que importa para a 

imputação da omissão imprópria, com base nessa teoria, não é que a ação esperada teria 

evitado o resultado com probabilidade próxima da certeza, mas, sim, que tenha ela criado 

uma chance de salvamento para o bem jurídico. É a diminuição do risco que deveria ser 

especificamente comprovada, e não qualquer probabilidade próxima da certeza sobre a 

evitação do resultado1202. 

Com base nessa teoria, deve-se constatar apenas que a transmissão da informação 

por parte do compliance officer teria diminuído o risco de ocorrência do acontecimento 

típico corrupção. Aqui, não parece haver qualquer dificuldade em se reconhecer que a 

realização da conduta omitida teria gerado uma chance de salvamento para o bem jurídico 

(diminuído o risco de prática de corrupção), mesmo que isso ainda dependesse da 

intervenção do garantidor originário ou sucessivo.  

Mas, ainda que se reconheça o mérito da teoria da diminuição do risco, uma vez 

que ela possibilita a imputação penal do acontecimento típico não apenas ao compliance 

officer, mas, aparentemente, em todos os casos de omissão imprópria, cumprindo um papel 

político-criminal de proteção de bens jurídicos, entendemos que há dificuldade em aceitá-la.  

                                                           
1202Capítulo 1, subcapítulo 1.3. 
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Isso porque a teoria da diminuição do risco mostrar-se-ia como solução ad hoc para 

os problemas de imputação especificamente decorrentes dos crimes omissivos impróprios, 

deixando de levar em consideração que a questão da causalidade é prévia à análise da 

imputação e, para a omissão, em termos globais (própria e imprópria), não deve importar a 

diminuição ou não do risco, mas, sim, que o resultado não ocorreria com probabilidade 

próxima da certeza. Nesse sentido, destaca Juarez Tavares: 

Parece, assim, que em face dessa formulação, não haverá lugar para 

substituir a causalidade por um critério de imputação objetiva como 

pretendem Stratenwerth-Kuhlen, com base na teoria do aumento do risco. 

Na omissão não se trata de aumentar ou não o risco. Isso é matéria que 

está afeta aos limites da posição de garantidor e só interessa aos delitos 

omissivos impróprios. Na questão da causalidade, que é prévia à análise 

da imputação, o que interessa é saber se o sujeito estava ou não em 

condições de realizar a ação devida, não no sentido de uma capacidade de 

atuar, mas sim de uma orientação de conduta com base na realidade 

empírica e em face da lesão do bem jurídico. Ademais, deve estar 

integrada a essa orientação a probabilidade nos limites da certeza de que 

sua conduta poderia impedir o evento1203. 

 

Nesse contexto, o autor ainda utiliza o exemplo de Bernd Schünemann sobre o 

crime de omissão – própria – de socorro. Nele não se trata de minorar o risco das 

circunstâncias concomitantes do fato, mas sim de evitar a ocorrência do resultado. Juarez 

Tavares afirma, assim, que o que importa para a omissão não é determinar se a ação devida 

diminuiria ou não as chances de produção do resultado, mas, sim, que com ela o resultado 

não ocorreria com probabilidade nos limites da certeza. Para tanto, devem se conjugar dois 

elementos na definição da causalidade, um elemento funcional-normativo, e um elemento 

empírico, a fim de que não haja uma antecipação da punição1204. Assim conclui o autor:  

Em resumo, a causalidade na omissão não pode ter a mesma base dos 

delitos comissivos. A fórmula da condição tem que ser interpretada em 

face dos limites impostos em cada tipo penal e da realidade empírica, de 

modo que se promova uma inversão negativa da eliminação hipotética. 

Em lugar de se afirmar que a omissão será causa de um resultado quando 

sua eliminação hipotética implique também a inocorrência do resultado, 

deverá se proceder a um juízo negativo: não haverá causalidade quando a 

exigência da ação devida não possa orientar a conduta do sujeito, com 

base no critério da probabilidade nos limites da certeza diante do 

resultado e da lesão do bem jurídico1205. 

 

                                                           
1203TAVARES, Juarez. Teoria dos crimes omissivos, cit., p. 368. 
1204Id. loc. cit. 
1205Id. Ibid., p. 368-369. No mesmo sentido: COSTA, Helena Regina Lobo da; ARAÚJO, Marina Pinhão 

Coelho. Compliance e o julgamento da APn 470, cit., p. 228. 
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Portanto, a questão básica da causalidade da omissão residiria na identificação do 

que pode constituir uma conditio sine qua non do resultado, devendo essa condição estar 

referida a um aspecto empírico e normativo, de determinação da atividade devida, com 

base no artigo 13 do Código Penal. De acordo com Juarez Tavares, “uma vez eliminada 

essa relação entre os aspectos empíricos e normativos, de um lado, e o resultado provável, 

nos limites da certeza, de outro, poder-se-á dizer que a omissão não fora uma condição 

causal do resultado1206. Em sentido semelhante afirma Miguel Reale Jr.:  

Para saber o que teria havido se a ação omitida tivesse sido realizada – 

caminho obrigatório de exame da omissão como causa –, é necessário 

recorrer à análise do caso concreto com base na experiência normal e nos 

dados técnicos específicos que compõem a situação, formando-se um 

juízo de probabilidade que MAIWALD reclama seja “uma probabilidade 

próxima ao limite da segurança”1207. 

 

Além dessas questões, aumentar a chance de salvamento em casos de bens jurídicos 

difusos acabaria resultando em uma fórmula demasiadamente ampla, de difícil concreção, 

uma vez que não existem modelos dogmáticos amplamente aceitos sobre a forma de 

afetação de tais bens jurídicos.  

Por sua vez, ainda que se argumente que um critério de Direito Penal não pode ser 

fundamentado por um princípio processual como o do in dubio pro reo, há que se 

reconhecer sua outra face, ou seja, em uma interpretação sistemática, referido princípio, 

previsto em nossa Constituição Federal (artigo 5º, inciso LVII), operaria como critério 

limitador de aplicação concreta da teoria da diminuição do risco1208. 

Em outras palavras, o princípio do in dubio pro reo pode não fundamentar a teoria 

da evitabilidade, mas impedirá, inevitavelmente, a aplicação concreta da teoria da 

diminuição do risco. Nesse sentido parece concordar Pierpaolo Cruz Bottini, em referência 

a Günther Jakobs e Enrique Gimbernat Ordeig: 

Ademais, com isso, coloca-se em xeque o in dubio pro reo, uma vez que 

basta constatar o risco, sem qualquer necessidade de apontar a capacidade 

de ação exigida de impedir o nexo causal dele oriundo. Nessa linha, 

Jakobs, para quem a ideia de diminuição do risco não é idônea para 

materializar a imputação porque inverte o ônus da prova em relação à 

prova da ocorrência do resultado. Da mesma forma, GIMBERNAT 

ORDEIG aponta o conflito da teoria em questão com a ideia de in dubio 

                                                           
1206TAVARES, Juarez. Teoria dos crimes omissivos, cit., p. 369. No mesmo sentido: COSTA, Helena Regina 

Lobo da; ARAÚJO, Marina Pinhão Coelho. Compliance e o julgamento da APn 470, cit., p. 228. 
1207REALE JR., Miguel. Instituições de direito penal: parte geral, cit., p. 257. 
1208ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: especiales formas de aparición del delito, cit., t. 2, p. 772. 
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pro reo porque permite a imputação mesmo em casos nos quais seja 

possível constatar a irrelevância da omissão para o resultado concreto1209. 

 

Nesse contexto, o autor ainda destaca que o critério do incremento do risco nos 

crimes omissivos não significa automaticamente ser idônea a utilização da teoria da 

diminuição do risco como critério resolutivo da imputação penal nos crimes omissivos. 

Pierpaolo Cruz Bottini afirma que o aumento do risco complementa, mas não substitui a 

ideia da causalidade no campo dos crimes comissivos. Por tal motivo, haveria a 

necessidade de, mesmo na causalidade hipotética, haver a constatação de alguma relação 

entre a omissão e o resultado, para além da diminuição do risco1210.  

Portanto, mesmo ocupando posição de garantidor de vigilância fragmentária, 

assumida faticamente, e fundamentada materialmente a partir do artigo 13, § 2º, alínea “b” 

do Código Penal, observa-se que a omissão de deveres do compliance officer apenas será 

penalmente relevante, sob o enfoque da tipicidade objetiva, quando possível constatar que 

a realização da ação esperada, quando físico-realmente possível, teria evitado o resultado 

com probabilidade próxima da certeza.  

 

                                                           
1209BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Do tratamento penal da ingerência, cit., p. 203. 
1210Id. loc. cit. 
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CONCLUSÃO 

 

1. A distinção valorativa (normativa) entre as modalidades de omissão penal é uma 

realidade existencialmente dada em nosso ordenamento jurídico. Trata-se da tradicional 

denominação dogmática de crimes omissivos próprios e crimes omissivos impróprios ou, 

respectivamente, omissão própria e imprópria.  

2. Dentro do espectro dos tipos penais de omissão imprópria, há, ainda, nova 

distinção bifronte: omissão imprópria expressamente prevista na parte especial da 

legislação penal e omissão imprópria que não encontra-se prevista expressamente na parte 

especial da legislação penal.  

3. O segundo grupo engloba omissões que, por força do disposto no artigo 13, § 2º, 

do Código Penal, são equiparadas à realização comissiva de um tipo penal previsto na 

legislação penal. São omissões que abarcam o dever de responder, originado nas posições 

de garante.  

4. A tipicidade objetiva da omissão imprópria equiparada à ação é composta pela a) 

situação típica; b) ausência de uma ação esperada; c) capacidade físico-real de realizar a 

ação esperada, com base na cognoscibilidade da situação na qual é possível que se atue e 

dos meios necessários; d) posição de garante; e e) ocorrência de um acontecimento típico e 

sua imputação objetiva.  

5. A situação típica nos crimes omissivos impróprios não previstos expressamente 

em lei, conforme visto, estabelece a situação que exige a intervenção do garante, aqueles 

que tem o dever de agir conforme estabelecido pelas alíneas do 13, §2º, do Código Penal. 

Ela manifesta-se por meio da existência de uma situação de perigo de produção de um 

resultado típico, não importando qual perigo seja esse. Trata-se de uma fase inicial na qual 

essa situação de perigo ameaça a ocorrência de um resultado, que ainda pode ser revertido 

pela ação devida ao garantidor. 

6. Configurada a situação típica que ativa o dever de agir estabelecido pelo artigo 

13, §2º, do Código Penal, deve se constatar a ausência da ação determinada, a omissão em 

si. A ausência de ação determinada nos crimes omissivos impróprios deriva daquilo que é 

necessário para evitar o resultado ameaçado pela situação típica, podendo o garante ter 

várias alternativas à sua disposição. 
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7. A capacidade de agir deve ser compreendida como possibilidade físico-real de 

realizar a ação esperada, a qual deve, sempre, ser analisada no caso concreto. Trata-se não 

apenas da capacidade de ação corporal para realizar a ação, mas ela também engloba a 

existência de recursos, aptidões e conhecimentos técnicos para realizar a ação. A 

possibilidade físico-real de agir ainda deve ser liberada de elementos subjetivos do dolo, 

como a exigência de conhecimento sobre a situação ou o objetivo da ação que lhe é 

exigida. Há que se exigir apenas a possibilidade de conhecimento sobre a situação 

(cognoscibilidade). 

8. Por sua vez, a omissão imprópria apenas será penalmente relevante quando o 

omitente possuir o dever de evitar o resultado, sendo que tal dever apenas é incumbido aos 

sujeitos estabelecidos nas respectivas alíneas do artigo 13, §2º, do Código Penal. É o 

sujeito que ocupa uma dessas posições de garante que possui o dever de evitação sobre o 

resultado. 

9. A posição de garante – o dever de agir para evitar o resultado – deve 

fundamentar-se, necessariamente, em considerações ligadas ao Direito Penal. Dessa forma, 

seu fundamento não se esgota na mera enunciação formal de uma fonte. Deve haver uma 

fundamentação material vinculada aos princípios orientadores do Direito Penal.  

10. A diretriz material do domínio sobre o fundamento do resultado, desenvolvida 

inicialmente por Bernd Schünemann, é a que apresenta melhor capacidade de 

fundamentação material das posições de garante, em observância aos princípios 

orientadores do Direito Penal. Trata-se de uma condição lógico-objetiva, ou seja, uma 

realidade social prévia ao próprio Direito Penal, comum à ação e omissão.  

11. As posições de garante estabelecidas nas alíneas do artigo 13, §2º, do Código 

Penal devem, portanto, ser interpretadas sob o critério do domínio sobre a causa ou o 

fundamento do resultado, que se divide no domínio sobre o desamparo da vítima (garantes 

de proteção) e no domínio sobre uma causa essencial do resultado (garante de vigilância 

sobre uma fonte de perigo). Com isso, torna-se possível uma correção valorativa de uma 

teoria puramente formal estabelecida em nosso Código Penal. 

12. Para se cogitar a responsabilização penal do garante em razão da produção de 

um acontecimento típico não evitado, quando era possível a realização da ação esperada, 

deve existir uma relação efetiva entre a omissão e o resultado ocorrido. A relação entre o 
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resultado não evitado e a omissão, porém, não é de causalidade naturalística, mas, sim, de 

imputação objetiva. 

13. Por meio do compliance, busca-se desenvolver, implementar e manter um 

ambiente empresarial de prevenção de prejuízos (riscos) materiais e imateriais 

(reputacionais) por meio da conformidade. Essa conformidade deve relacionar-se a todos 

os riscos que podem advir da atividade empresarial própria como, por exemplo, aqueles 

originados do descumprimento da legislação tributária, previdenciária, trabalhista, 

concorrencial, etc. Não se trata, porém, apenas de conformidade sobre normas no sentido 

legal estrito, como também aquelas originadas no âmbito interno das empresas 

(autorregulação). Assim, independentemente de haver previsão expressa na legislação 

trabalhista ou não, nada impede, por exemplo, que a empresa se autorregule a fim de 

estabelecer standards ou imperativos que tenham por objetivo evitar condutas de seus 

funcionários que causem. 

14. Com o criminal compliance a organização empresarial busca estabelecer um 

modelo organizativo de vigilância interna, por meio da autorregulação, que minimize ou 

evite riscos decorrentes da violação de normas penais em sua atividade econômica. A partir 

de uma análise jurídica de todas as relações pertinentes à atividade da empresa, criam-se 

mecanismos de antecipação do risco penal.  

15. O criminal compliance, portanto, se ocupa de uma questão de responsabilidade 

empresarial, no caso, das medidas que a direção empresarial, sob o marco de seu dever de 

supervisão, deve adotar para evitar a infração de deveres jurídico-penais por parte de seus 

membros. 

16. O compliance officer (ou encarregado de cumprimento), em termos gerais, é o 

responsável pela organização em compliance no âmbito de uma empresa. Além disso, 

conforme visto, em regra, o compliance officer não possui poderes executivos de direção, 

atuando apenas justamente por meio de delegação dos órgãos diretivos. A vigilância do 

compliance officer não se limita apenas sobre práticas ilícitas penais, mas alcança todas 

aquelas que façam parte dos objetivos estabelecidos pela organização, incluindo, por 

exemplo, infrações éticas de seus membros contra a própria empresa ou mesmo contra 

terceiros externos a ela. Todas as áreas da empresa estão submetidas à função do 

compliance officer. 
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17. Em se tratando da adoção de um modelo organizativo da vigilância empresarial 

em criminal compliance, o compliance officer torna-se o responsável por configurar, 

implementar e monitorar (gerir) a organização em compliance da empresa sob o enfoque 

da prevenção, diminuição e evitação de riscos penais. Assim, se afirma, inclusive, que o 

compliance officer integra uma nova casta de gatekeepers internos. 

18. Havendo a configuração e implementação de uma organização em (criminal) 

compliance, ao compliance officer incumbirá dois deveres funcionais fundamentais. 

19. Em primeiro lugar, deve o compliance officer exercer a correta vigilância 

(monitoramento e controle) sobre a conformidade ao Direito (Penal) nas diversas camadas 

da empresa. Trata-se de funções de detecção e investigação do risco penal, as quais devem 

ser realizadas por meio dos mecanismos internos implementados e geridos no âmbito da 

empresa em grau de efetividade. 

20. Em segundo lugar, se na realização de seus deveres de vigilância, o 

encarregado toma conhecimento, identifica a existência de um risco penal 

(desconformidade), deve ele transmitir a irregularidade ao órgão competente para sua 

correção.  

21. Com isso, observa-se que o compliance officer é um encarregado da vigilância 

(parcial) sobre a fonte de perigo empresa. Ele assume, por meio de delegação do garante 

originário sobre a fonte de perigo, os deveres de vigilância (supervisão), compostos pela 

detecção, investigação e transmissão do risco penal, que este último reteve ao criar 

estruturas verticais de responsabilidade em seu âmbito de auto-organização.  

22. É a delegação dos deveres de vigilância residuais do dirigente que cria a 

posição jurídica do compliance officer dentro da estrutura empresarial. Assim, o 

compliance officer não assume integralmente a posição de garantidor de controle ou 

vigilância por delegação do órgão competente, de modo que o conteúdo da nova posição 

transferida é composto apenas pelos deveres especificamente delegados. O assumido pelo 

compliance officer constitui somente uma parte da posição de garantidor, no caso, o dever 

de vigiar, investigar e transmitir informação ao órgão superior, este sim autêntico 

competente para evitação dos delitos na empresa. 

23. A partir de então, compliance officer passa a exercer papel essencial no modelo 

organizativo de vigilância estabelecido para o controle da fonte de perigo empresa com 

base nos deveres assumidos faticamente. 
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24. O cumprimento dessa tarefa de obtenção de informação (supervisão) por parte 

do compliance officer, no âmbito do modelo organizativo de vigilância penal estabelecido, 

faz com que este controle a atuação do garantidor originário, incumbido de intervir para 

evitar acontecimentos típicos. Isso decorre de sua vantagem informacional. 

25. É com base na assunção fática desse domínio (controle) parcial sobre a fonte 

de perigo empresa, pela via da detecção, investigação e transmissão da informação, que 

interfere na capacidade de evitação de resultados típicos por parte do garantidor originário 

(causa essencial do resultado), que fundamenta materialmente a posição de garantidor do 

compliance officer com base no artigo 13, § 2º, alínea “b” do Código Penal. 

26. Em se tratando de criminal compliance, isso significa que o compliance officer 

terá a incumbência de monitorar o cumprimento (conformidade) de normas penais, a partir 

dos mecanismos estabelecidos no modelo organizativo de vigilância, bem como deverá 

investigar a desconformidade penal no âmbito da fonte de perigo vigiada. 

27. Esse dever de vigilância parcial tem por finalidade que o compliance officer 

obtenha o conhecimento sobre as situações de perigo para bens jurídicos decorrente de 

fatores de risco originados pela fonte de perigo empresa, que, por sua vez, deve possibilitar 

ao garantidor originário a intervenção para a evitação do acontecimento típico, uma vez 

que ele permanece com deveres residuais de supervisão passiva. 

28. O compliance officer, como delegado de vigilância, deve gerir os meios de 

controle estabelecidos no compliance program para obtenção do conhecimento sobre as 

situações de perigo para bens jurídicos originados pela fonte de perigo empresa. 

29. É possível que a omissão de deveres de detecção e investigação sobre o risco 

penal adquira relevância penal, caso referida omissão impossibilite a não obtenção de 

conhecimento sobre determinada situação de perigo para o bem jurídico, vindo a se 

produzir um acontecimento típico que não pôde ser evitado pelo garante originário, 

justamente por omissão desse dever do compliance officer.  

30. Ao omitir a detecção e investigação do risco penal, quando era físico-realmente 

possível fazê-lo, o compliance officer omite a realização da ação devida para a evitação do 

resultado típico, nos termos do artigo 13, § 2º, do Código Penal. Tal omissão impede o 

exercício do dever de intervenção do garantidor originário, que deveria ter sido 

possibilitado pelo cumprimento do dever de supervisão (fragmentário) do compliance 

officer.  
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31. Por sua vez, caso no exercício de suas funções de obter conhecimento a 

respeito da conformidade ao Direito (Penal) na empresa, o compliance officer adquire 

informação sobre uma irregularidade, um risco penal, criado por um membro da empresa, 

tem ele o dever de transmitir a informação ao superior responsável pela fonte de perigo, 

para sua correção. A vantagem informacional do compliance officer o coloca em posição 

relevante para o devido controle da fonte de perigo empresa por parte de seus responsáveis, 

que seguem ostentando deveres de vigilância passiva (residual) para evitação de danos a 

bens jurídicos de terceiros ou da coletividade. 

32. Ao não transmitir a informação, o compliance officer estaria impedindo o 

exercício do dever de intervir do garantidor originário, o qual deveria ser possibilitado, 

justamente, pelo conhecimento de uma situação de perigo para bens jurídicos obtido por 

meio desse modelo organizativo de vigilância implementado (criminal compliance). A 

omissão dessa medida possível e necessária, por parte do compliance officer, interfere na 

adoção das medidas possíveis e necessárias por parte daquele que deve intervir para evitar 

a ocorrência do acontecimento típico. 

33. A informação de conhecimento do compliance officer, a qual ele deve 

transmitir, ainda deve guardar relação com o risco penal objeto de vigilância 

especificamente delegada ao garante. Conforme visto, os fatores de risco penal devem ter 

“referência à empresa”, e, por se tratar de posição de garantidor assumida faticamente por 

delegação, os deveres de transmissão sobre informações penais relevantes referentes à 

atividade da empresa, ainda devem observar possíveis limites concretamente delimitados 

na delegação. 

34. Uma vez transmitida a informação devida ao responsável para correção da 

situação típica, o compliance officer cumpre com seus deveres penais de vigilância, não 

havendo que se falar em qualquer responsabilidade residual. O mesmo ocorre ainda que o 

garante originário tome conhecimento da informação transmitida e omita sua correção, 

vindo a se produzir o acontecimento típico gerado pela fonte de perigo empresa. 

35. O cumprimento desses deveres fragmentários é essencial para o correto 

desempenho da competência das funções do garantidor originário (intervenção para 

evitação de acontecimentos típicos). Assim, reconhece-se uma posição juridicamente 

privilegiada do compliance officer por conta da vantagem informacional por ele adquirida 

O compliance officer exerce, portanto, papel essencial no modelo organizativo de 

vigilância estabelecido para o controle da fonte de perigo empresa. 
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37. Ainda que seja possível afirmar a posição de garantidor do compliance officer, 

e a capacidade físico-real de realizar a ação devida diante da cognoscibilidade de uma 

situação típica, sua responsabilidade penal esbarra em óbice relevante, ainda sob o enfoque 

da tipicidade objetiva: trata-se do juízo de causalidade e de imputação do resultado.  

39. De acordo com a teoria da evitabilidade, para existir a imputação objetiva da 

omissão imprópria é necessário se constatar que a realização da ação determinada teria 

evitado o resultado com uma probabilidade próxima da certeza. A exigência de uma segura 

evitação do resultado na teoria da evitabilidade é imposta pelo princípio do in dubio pro 

reo.  

40. Isso significa que, ao invés de se suprimir a ação realizada para averiguar se, 

com isso, desaparece o resultado típico, deve ser acrescentada hipoteticamente a ação 

esperada para se concluir se ela teria evitado o resultado típico com probabilidade próxima 

da segurança ou certeza. 

41. Assim, para se cogitar a possibilidade de imputação penal do acontecimento 

típico ao compliance officer, com base na teoria da evitabilidade, será necessário constatar 

que a detecção, investigação e a transmissão da respectiva informação ao órgão 

competente para interceder sobre o subordinado teria impedido o resultado com 

probabilidade próxima da certeza. 

42. Portanto, mesmo ocupando posição de garantidor de vigilância fragmentária, 

assumida faticamente, e fundamentada materialmente a partir do artigo 13, § 2º, alínea “b” 

do Código Penal, observa-se que a omissão de deveres do compliance officer apenas será 

penalmente relevante, sob o enfoque da tipicidade objetiva, quando possível constatar que 

a realização da ação esperada, quando físico-realmente possível, teria evitado o resultado 

com probabilidade próxima da certeza. 
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Der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat auf Grund der Hauptverhand-

lung vom 16. und 17. Juli 2009, an der teilgenommen haben: 

 

Vorsitzender Richter Basdorf, 

 

Richter Dr. Raum, 

Richter Dr. Brause, 

Richterin Dr. Schneider, 

Richter Dölp 

 

   als beisitzende Richter, 

 

Bundesanwalt  

 

   als Vertreter der Bundesanwaltschaft, 

 

Rechtsanwältin  

 

   als Verteidigerin, 

 

Justizangestellte  

 

   als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle, 
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am 17. Juli 2009 für Recht erkannt: 

 

 

Die Revision des Angeklagten W.          gegen das Urteil des 

Landgerichts Berlin vom 3. März 2008 wird verworfen. 

 

Der Angeklagte W.          trägt die Kosten seines Rechtsmit-

tels. 

 

 

– Von Rechts wegen – 

 

 

G r ü n d e 
 

1 Das Landgericht hat den Angeklagten W.         wegen Beihilfe (durch 

Unterlassen) zum Betrug zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen verurteilt 

und angeordnet, dass als Entschädigung für die überlange Verfahrensdauer 

20 Tagessätze als vollstreckt gelten. Die umfassend eingelegte und mit for-

mellen und materiellen Beanstandungen geführte Revision dieses Angeklag-

ten bleibt erfolglos.  

 

I. 

 

Das Landgericht hat folgende Feststellungen und Wertungen getrof-

fen: 

2 

 

1. Der Angeklagte war seit 1989 als Volljurist bei den Berliner Stadt-

reinigungsbetrieben (im Folgenden: BSR) tätig und seit Anfang 1998 Leiter 

des Stabsbereichs Gremienbetreuung sowie Leiter der Rechtsabteilung. Zwi-

schen 2000 und Ende 2002 war ihm zudem die Innenrevision unterstellt. Der 

BSR, einer Anstalt des öffentlichen Rechts, oblag in ihrem hoheitlichen Be-

3 
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reich die Straßenreinigung mit Anschluss- und Benutzungszwang für die Ei-

gentümer der Anliegergrundstücke. Die Rechtsverhältnisse waren zwar pri-

vatrechtlich ausgestaltet; für die Bestimmung der Entgelte galten jedoch das 

Äquivalenz- und das Kostendeckungsprinzip als öffentlich-rechtliche Grund-

sätze der Gebührenbemessung. 

 

Nach den Regelungen des Berliner Straßenreinigungsgesetzes hatten 

die Anlieger 75 % der angefallenen Kosten für die Straßenreinigung zu tra-

gen; 25 % der Kosten verblieben beim Land Berlin (§ 7 Abs. 1). Die Aufwen-

dungen der Reinigung für Straßen ohne Anlieger musste das Land Berlin im 

vollen Umfang tragen (§ 7 Abs. 6). Die Entgelte, die sich nach der Häufigkeit 

der Reinigung in vier Tarifklassen unterteilten, wurden für den Tarifzeitraum 

auf der Grundlage einer Prognose der voraussichtlichen Aufwendungen fest-

gesetzt. Die von Vorstand und Aufsichtsrat zu verabschiedende Tarifbestim-

mung wurde durch eine Projektgruppe „Tarifkalkulation“ vorbereitet, die der 

Angeklagte W.         leitete. Infolge eines Versehens wurden bei der Berech-

nung der Entgelte der Tarifperiode 1999/2000 auch die Kosten für die Stra-

ßen zu 75 % einbezogen, für die es keine Anlieger gab; diese hätte das Land 

Berlin vollständig tragen müssen. Der Berechnungsfehler wurde in der Fol-

gezeit bemerkt, aber nicht korrigiert. 

4 

 

Für die Tarifperiode 2001/2002, den Tatzeitraum, wurde vom Gesamt-

vorstand der BSR eine neue Projektgruppe eingesetzt. Dieser gehörte der 

Angeklagte W.          nicht mehr an. Sie wurde von dem früheren Mitange-

klagten H.             geleitet, der im Stabsbereich tätig und dem Angeklagten 

W.         unmittelbar unterstellt war. Der Angeklagte W.          nahm selbst 

unregelmäßig an den Sitzungen der neuen Projektgruppe teil, die zunächst 

den Rechnungsfehler aus der vergangenen Tarifperiode beheben wollte. Auf 

Weisung des früheren Mitangeklagten       G.       wurde dies jedoch unterlas-

sen. Der Tarif, in dessen Berechnungsgrundlage auch die anliegerfreien 

Straßen einbezogen worden waren, wurde vom Vorstand und Aufsichtsrat 

der BSR gebilligt, wobei jeweils die Tarife erläutert wurden, ohne jedoch die 

5 
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Entscheidungsträger auf die Einbeziehung der anliegerfreien Straßen hinzu-

weisen. Der Angeklagte W.         , der um den Berechnungsfehler wusste, 

war bei der Sitzung des Gesamtvorstands nicht anwesend. Bei der Sitzung 

des Aufsichtsrats führte er zwar Protokoll; eine weitere Beteiligung seiner-

seits konnte das Landgericht jedoch nicht feststellen. Der Angeklagte W.      

    unterrichtete auch in der Folgezeit weder seinen unmittelbaren Vorgesetz-

ten, den Vorstandsvorsitzenden                      D.         , noch ein Mitglied des 

Aufsichtsrats. Die Senatsverwaltung genehmigte den Tarif. Dabei verpflichte-

te sie die BSR allerdings im Wege einer Auflage zu einer Nachkalkulation. 

Auf der Grundlage des genehmigten Tarifs wurden von den Eigentümern der 

Anliegergrundstücke um insgesamt 23 Mio. Euro überhöhte Entgelte ver-

langt, die auch überwiegend bezahlt wurden.  

 

6 2. Das Landgericht hat das Verhalten des vormaligen Mitangeklagten 

      G.       im Blick auf die gesamte Tarifperiode 2001/2002 als (einheitlichen) 

Betrug in mittelbarer Täterschaft gewertet. Der Angeklagte W.          habe 

hierzu Beihilfe geleistet. Ein aktives Handeln des Angeklagten W.         , dem 

die falsche Tarifberechnung bekannt gewesen sei, lasse sich nicht zweifels-

frei feststellen. Er habe sich jedoch der Beihilfe durch Unterlassen schuldig 

gemacht. Eine Garantenstellung im Sinne des § 13 StGB ergebe sich dar-

aus, dass er als Leiter der Tarifkommission den Bewertungsfehler in der vo-

rigen Periode zu vertreten habe und dessen Behebung in der folgenden Ta-

rifperiode hätte veranlassen müssen. Zudem komme ihm als Leiter der In-

nenrevision eine Garantenstellung zu. In dieser Eigenschaft, zumal als Be-

diensteter einer Anstalt des öffentlichen Rechts, sei er nämlich verpflichtet, 

die Einhaltung der gesetzlichen Regeln auch zum Schutz der Entgeltschuld-

ner sicherzustellen. Da sich der Angeklagte W.         dem Handeln des frühe-

ren Mitangeklagten       G.       untergeordnet habe, liege bei ihm lediglich ein 

Gehilfenvorsatz vor. 
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II. 

 

Die Revision des Angeklagten W.          ist unbegründet. 7 

 

1. Die Verfahrensrügen bleiben ohne Erfolg.  8 

 

a) Die Besetzungsrüge zeigt keinen Rechtsfehler auf. Wie der Senat 

im Beschluss vom 24. März 2009 (NStZ 2009, 342; hierzu Volkmer NStZ 

2009, 371) seine eigene Besetzung betreffend ausgeführt hat, ist Verletzter 

im Sinne des § 22 Nr. 1 i.V.m. § 338 Nr. 2 StPO nicht bereits ein Mieter, auf 

den – abhängig von den vertraglichen Vereinbarungen – die Reinigungsent-

gelte umgelegt werden können. Entgegen der Auffassung der Revision be-

gründet auch der Umstand, dass der Vater des Richters We.               an ei-

nem in einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts organisierten Fonds beteiligt 

ist, keinen Ausschlussgrund. Dieser Fonds ist selbst nicht Eigentümer. Viel-

mehr wird das Eigentum treuhänderisch von einer GmbH gehalten. Eine über 

den Fonds und die Treuhand doppelt vermittelte und nur indirekte Berührung 

der wirtschaftlichen Interessen des Vaters des Richters We.               ist – wie 

das Landgericht zutreffend ausgeführt hat – für einen Ausschluss nach § 22 

Nr. 3 StPO nicht ausreichend. 

9 

 

b) Das Landgericht hat den Antrag auf Vernehmung des Zeugen R.    

rechtsfehlerfrei zurückgewiesen. Die Verteidigung hat die Vernehmung die-

ses Zeugen, der Nachfolger des Angeklagten als Leiter der Innenrevision 

war, zum Beweis für die Verhältnisse bei der Innenrevision und deren Anbin-

dung an den Vorstand beantragt. Das Landgericht hat die beantragte Be-

weiserhebung abgelehnt, weil die Frage, wie die Innenrevision personell 

strukturiert war und welche Prüfaufträge dort abgearbeitet werden, für die 

Garantenstellung ohne Bedeutung ist. 

10 

 

Dies ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Für die Frage einer 

aus dieser Stellung folgenden Garantenpflicht ist es unerheblich, ob die In-

11 
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nenrevision die Tarifbildung geprüft hat oder diese überhaupt aufgrund ihrer 

geringen personellen Ausstattung hätte prüfen können. Das Landgericht hat 

nämlich die Garantenstellung nicht aus einer konkret erfolgten Prüfung der 

Tarife hergeleitet, sondern sie vielmehr darauf gestützt, dass der Angeklagte 

als Leiter der Innenrevision eine besondere Pflichtenstellung innehatte, eine 

betrügerische Tarifbildung zu verhindern. 

 

c) Ohne Erfolg rügt die Verteidigung, dass das Landgericht nicht sämt-

liche (ca. 170.000) Grundstückseigentümer als Zeugen über ihre jeweiligen 

Vorstellungen bei dem Erhalt der (rechtwidrig überhöhten) Abrechnungen der 

BSR gehört hat. Die Strafkammer hat diesen Antrag als bloßen Beweisermitt-

lungsantrag angesehen.  

12 

 

13 aa) Diese Auffassung ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. 

Entgegen der Auffassung der Verteidigung hat das Landgericht diesen An-

trag schon deshalb zu Recht nicht als einen nach § 244 Abs. 3 StPO zu be-

scheidenden Beweisantrag angesehen, weil die Zeugen nicht mit Namen und 

vollständiger Anschrift genannt wurden. Dies ist aber erforderlich (BGHSt 40, 

3, 7; Beschluss vom 28. Mai 2009 – 5 StR 191/09 – zur Veröffentlichung be-

stimmt in BGHR StPO § 244 Abs. 6 Beweisantrag). Eine Ausnahme gilt al-

lenfalls insoweit, als der Antragsteller außerstande ist, die vollständige An-

schrift zu benennen. Dies ist nicht ersichtlich. Abgesehen davon, dass der 

Angeklagte selbst in der Lage gewesen wäre, eine Reihe von Grundstücks-

eigentümern mit vollständiger Adresse allein aus seinem Wissen zu bezeich-

nen und schon dies nicht getan hat, ist nicht erkennbar, dass er diese Daten 

nicht über seine Arbeitgeberin hätte besorgen und dem Landgericht vorlegen 

können. 

 

bb) Auch in der Sache hätte das Landgericht der beantragten Beweis-

erhebung nicht nachkommen müssen. Bei einer im Wesentlichen auf eine 

Zahlungsanforderung beschränkten Erklärung reichte es – wie der Senat in 

seinem Beschluss vom 9. Juni 2009 bezüglich des Mitangeklagten       G.       

14 
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in derselben Sache bereits ausgeführt hat – für einen Irrtum im Sinne des 

§ 263 StGB aus, wenn sich die Empfänger in einer wenngleich allgemein 

gehaltenen Vorstellung befanden, dass die Tarifberechnung in Ordnung sei. 

Ein differenziertes Vorstellungsbild bei den einzelnen Empfängern der Rech-

nungen liegt hier fern. Insoweit weicht die Fallkonstellation im vorliegenden 

Fall von den von der Revision in Bezug genommenen Entscheidungen des 

Bundesgerichtshofs (BGHR StGB § 263 Abs. 1 Irrtum 9, 11) ab, die von den 

Geschädigten individuell zu bearbeitende Rechnungen oder Überweisungen 

zum Gegenstand hatten. Diese Fälle unterscheiden sich von dem hier vorlie-

genden schon dadurch, dass die Entgeltforderung hier für den jeweiligen 

Grundstückseigentümer eine wirtschaftlich nicht sehr gewichtige und auch 

völlig unauffällige Erklärung darstellte. Bei dem einzelnen Empfänger konnte 

deshalb nur das von dem sachgedanklichen Mitbewusstsein umfasste Vor-

stellungsbild entstanden sein, dass die Abrechnung jedenfalls nicht betrüge-

risch sei. 

 

15 cc) Dieses von ihm angenommene und im Wesentlichen normativ ge-

prägte Vorstellungsbild der Empfänger hat das Landgericht zudem erhärtet, 

indem es mehrere Zeugen einvernommen hat und in deren Aussagen dieses 

Ergebnis bestätigt fand. Angesichts dieses Befunds – zumal mit Blick auf die 

abgeurteilte einheitliche Tat – bedurfte es keiner weiteren Aufklärung durch 

die zusätzliche Vernehmung weiterer Zeugen. Dass das Landgericht in den 

Urteilsgründen nur die Aussage von drei dieser Zeugen wiedergegeben hat, 

verstößt nicht gegen §§ 261, 267 Abs. 1 Satz 2 StPO. Das Tatgericht ist nicht 

gehalten, sämtliche Zeugenaussagen zu dokumentieren.  

 

2. Die Revision des Angeklagten zeigt auch mit der Sachrüge keinen 

durchgreifenden Rechtsfehler auf.  

16 

 

a) Soweit die Revision die strafrechtliche Würdigung der Haupttat als 

Betrug in mittelbarer Täterschaft angreift, verweist der Senat auf seine Ent-

scheidung, die er am 9. Juni 2009 im Beschlusswege gegen den Mitange-

17 
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klagten       G.       getroffen hat. Die Ausführungen der Verteidigung geben 

dem Senat keinen Anlass zu weiteren Ausführungen im Hinblick auf die Tat-

bestandsvoraussetzungen des Betrugs oder zum Nichtvorliegen der speziel-

len Strafvorschriften der §§ 352, 353 StGB.  

 

Entgegen der Auffassung der Verteidigung ist bei dem Angeklagten 

auch die Kenntnis von der Haupttat belegt. Nach den Feststellungen des 

Landgerichts wurde der Angeklagte nämlich durch den ihm direkt unterstell-

ten H.             darüber in Kenntnis gesetzt, dass       G.      den Fehler so „lau-

fen lassen wolle“. Im Übrigen führte der Angeklagte bei der entscheidenden 

Sitzung des Aufsichtsrats Protokoll, in der die unrichtig berechneten Tarife 

von       G.      vorgestellt und vom Aufsichtsrat schließlich gebilligt wurden.  

18 

 

19 b) Die Verurteilung des Angeklagten wegen Beihilfe zum Betrug hält 

im Ergebnis rechtlicher Überprüfung stand. Das Landgericht hat bei dem An-

geklagten zu Recht eine Garantenstellung bejaht.  

 

20 aa) Allerdings ergibt sich diese nicht schon daraus, dass der Ange-

klagte die Tarifkommission für die vorherige (nicht verfahrensgegenständli-

che) Abrechnungsperiode geleitet hatte. Zwar unterlief dieser von ihm ge-

führten Kommission bereits der Fehler, dass die anliegerfreien Grundstücke 

in den Tarif einbezogen wurden. Eine Garantenstellung folgt hieraus jedoch 

nicht. 

 

In Betracht käme insoweit eine Garantenstellung aus der tatsächlichen 

Herbeiführung einer Gefahrenlage (Ingerenz). Ein (pflichtwidriges) Vorverhal-

ten begründet aber nur dann eine Garantenstellung, wenn es die nahelie-

gende Gefahr des Eintritts des konkret untersuchten, tatbestandsmäßigen 

Erfolgs verursacht (BGHR StGB § 13 Abs. 1 Garantenstellung 14; BGH NJW 

1999, 69, 71, insoweit in BGHSt 44, 196 nicht abgedruckt; BGH NStZ 2000, 

583). Eine solche nahe Gefahr bestand hier nicht. Der Umstand, dass die 

vorherige Tariffestsetzung fehlerbehaftet war, bedeutet nämlich nicht, dass 

21 
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sich dieser Fehler auch in die nächste Tarifperiode hinein fortsetzt. Dies gilt 

jedenfalls, sofern nicht – wofür hier nichts festgestellt ist – eine gesteigerte 

Gefahr bestand, dass die zunächst unerkannt fehlerhafte Berechnungsgrund-

lage ohne erneute sachliche Prüfung der neuen Festsetzung ohne weiteres 

zugrunde gelegt würde. Vielmehr wird in der nächsten Tarifperiode der Tarif 

uneingeschränkt neu bestimmt. Schon die ausschließliche Verantwortlichkeit 

der neuen Tarifkommission steht deshalb der Annahme einer Garantenstel-

lung aus Ingerenz entgegen (vgl. Roxin, Strafrecht AT II 2003 S. 773). Zwar 

mag eine gewisse, eher psychologisch vermittelte Gefahr bestehen, zur Ver-

tuschung des einmal gemachten Fehlers diesen zu wiederholen. Ein solcher 

motivatorischer Zusammenhang reicht jedoch nicht für die Begründung einer 

Garantenstellung aus. Der neue Tarif wird auf der Grundlage der hierfür 

maßgeblichen Rahmendaten selbständig festgesetzt. Seine Festsetzung er-

folgt ohne Bindung an den Berechnungsmaßstab der Vorperioden, dessen 

Fehlerhaftigkeit nicht einmal zwangsläufig hätte aufgedeckt werden müssen. 

Auch ohne Eingreifen des Angeklagten wäre der Fehler nicht automatisch in 

die folgende Tarifperiode eingeflossen. Dies zeigt sich im Übrigen auch dar-

in, dass die neue Tarifkommission bereits von sich aus diesen Fehler nicht 

wiederholen wollte, sondern hierzu erst durch die Einflussnahme des vorma-

ligen Mitangeklagten       G.       veranlasst wurde. 

 

bb) Dagegen hat das Landgericht zu Recht aus der Stellung des An-

geklagten W.         als Leiter der Rechtsabteilung und der Innenrevision eine 

Garantenstellung hergeleitet.  

22 

 

(1) Durch die Übernahme eines Pflichtenkreises kann eine rechtliche 

Einstandspflicht im Sinne des § 13 Abs. 1 StGB begründet werden. Die Ent-

stehung einer Garantenstellung hieraus folgt aus der Überlegung, dass den-

jenigen, dem Obhutspflichten für eine bestimmte Gefahrenquelle übertragen 

sind (vgl. Roxin aaO S. 712 ff.), dann auch eine „Sonderverantwortlichkeit“ 

für die Integrität des von ihm übernommenen Verantwortungsbereichs trifft 

(vgl. Freund in MünchKomm StGB § 13 Rdn. 161). Es kann dahinstehen, ob 

23 
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der verbreiteten Unterscheidung von Schutz- und Überwachungspflichten in 

diesem Zusammenhang wesentliches Gewicht zukommen kann, weil die  

Überwachungspflicht gerade dem Schutz bestimmter Rechtsgüter dient und 

umgekehrt ein Schutz ohne entsprechende Überwachung des zu schützen-

den Objekts kaum denkbar erscheint (vgl. BGHSt 48, 77, 92). Maßgeblich ist 

die Bestimmung des Verantwortungsbereichs, den der Verpflichtete  

übernommen hat. Dabei kommt es nicht auf die Rechtsform der Übertragung 

an, sondern darauf, was unter Berücksichtigung des normativen Hinter-

grunds Inhalt der Pflichtenbindung ist (vgl. BGHSt 43, 82).  

 

Die Rechtsprechung hat bislang in einer Reihe von Fällen Garanten-

stellungen anerkannt, die aus der Übernahme von bestimmten Funktionen 

abgeleitet wurden. Dies betraf nicht nur hohe staatliche oder kommunale 

Repräsentanten, denen der Schutz von Leib und Leben der ihnen anvertrau-

ten Bürger obliegt (BGHSt 38, 325; 48, 77, 91), sondern auch Polizeibeamte 

(BGHSt 38, 388), Beamte der Ordnungsbehörde (BGH NJW 1987, 199) oder 

auch Bedienstete im Maßregelvollzug (BGH NJW 1983, 462). Eine Garan-

tenpflicht wird weiterhin dadurch begründet, dass der Betreffende eine ge-

setzlich vorgesehene Funktion als Beauftragter übernimmt (vgl. OLG Frank-

furt NJW 1987, 2753, 2757; Böse NStZ 2003, 636), etwa als Beauftragter für 

Gewässerschutz (§§ 21a ff. WHG), Immissionsschutz (§§ 53 ff. BImSchG) 

oder Strahlenschutz (§§ 31 ff. StrahlenschutzVO). 

24 

 

Die Übernahme entsprechender Überwachungs- und Schutzpflichten 

kann aber auch durch einen Dienstvertrag erfolgen. Dabei reicht freilich der 

bloße Vertragsschluss nicht aus. Maßgebend für die Begründung einer Ga-

rantenstellung ist vielmehr die tatsächliche Übernahme des Pflichtenkreises. 

Allerdings begründet nicht jede Übertragung von Pflichten auch eine Garan-

tenstellung im strafrechtlichen Sinne. Hinzutreten muss regelmäßig ein be-

sonderes Vertrauensverhältnis, das den Übertragenden gerade dazu veran-

lasst, dem Verpflichteten besondere Schutzpflichten zu überantworten (vgl. 

BGHSt 46, 196, 202 f.; 39, 392, 399). Ein bloßer Austauschvertrag genügt 

25 
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hier ebenso wenig wie ein Arbeitsverhältnis (Weigend in LK 12. Aufl. § 13 

Rdn. 41). Im vorliegenden Fall kann nicht zweifelhaft sein, dass der Ange-

klagte aufgrund des übernommenen Aufgabenbereichs eine Garantenstel-

lung innehatte. Entgegen der Auffassung der Verteidigung und des General-

bundesanwalts beschränkte sich seine Einstandspflicht jedoch nicht nur dar-

auf, Vermögensbeeinträchtigungen des eigenen Unternehmens zu unterbin-

den, sondern sie kann auch die Verhinderung aus dem eigenen Unterneh-

men kommender Straftaten gegen dessen Vertragspartner umfassen. 

 

(2) Der Inhalt und der Umfang der Garantenpflicht bestimmen sich aus 

dem konkreten Pflichtenkreis, den der Verantwortliche übernommen hat. Da-

bei ist auf die besonderen Verhältnisse des Unternehmens und den Zweck 

seiner Beauftragung abzustellen. Entscheidend kommt es auf die Zielrich-

tung der Beauftragung an, ob sich die Pflichtenstellung des Beauftragten al-

lein darin erschöpft, die unternehmensinternen Prozesse zu optimieren und 

gegen das Unternehmen gerichtete Pflichtverstöße aufzudecken und zukünf-

tig zu verhindern, oder ob der Beauftragte weitergehende Pflichten dergestalt 

hat, dass er auch vom Unternehmen ausgehende Rechtsverstöße zu bean-

standen und zu unterbinden hat. Unter diesen Gesichtspunkten ist gegebe-

nenfalls die Beschreibung des Dienstpostens zu bewerten.  

26 

 

Eine solche, neuerdings in Großunternehmen als „Compliance“ be-

zeichnete Ausrichtung, wird im Wirtschaftsleben mittlerweile dadurch umge-

setzt, dass so genannte „Compliance Officers“ geschaffen werden (vgl. 

BGHSt 52, 323, 335; Hauschka, Corporate Compliance 2007 S. 2 ff.). Deren 

Aufgabengebiet ist die Verhinderung von Rechtsverstößen, insbesondere 

auch von Straftaten, die aus dem Unternehmen heraus begangen werden 

und diesem erhebliche Nachteile durch Haftungsrisiken oder Ansehensver-

lust bringen können (vgl. Bürkle in Hauschka aaO S. 128 ff.). Derartige Be-

auftragte wird regelmäßig strafrechtlich eine Garantenpflicht im Sinne des 

§ 13 Abs. 1 StGB treffen, solche im Zusammenhang mit der Tätigkeit des 

Unternehmens stehende Straftaten von Unternehmensangehörigen zu ver-

27 
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hindern. Dies ist die notwendige Kehrseite ihrer gegenüber der Unterneh-

mensleitung übernommenen Pflicht, Rechtsverstöße und insbesondere Straf-

taten zu unterbinden (vgl. Kraft/Winkler CCZ 2009, 29, 32). 

 

Eine derart weitgehende Beauftragung ist bei dem Angeklagten nicht 

ersichtlich. Nach den Feststellungen war der Angeklagte als Jurist Leiter der 

Rechtsabteilung und zugleich Leiter der Innenrevision. Er war unmittelbar 

dem Vorstandsvorsitzenden unterstellt. Zwar gibt es zwischen dem Leiter der 

Innenrevision und dem so genannten „Compliance Officer“ regelmäßig er-

hebliche Überschneidungen im Aufgabengebiet (vgl. Bürkle aaO S. 139). 

Dennoch erscheint es zweifelhaft, dem Leiter der Innenrevision eines Unter-

nehmens eine Garantenstellung auch insoweit zuzuweisen, als er im Sinne 

des § 13 Abs. 1 StGB verpflichtet ist, Straftaten aus dem Unternehmen zu 

Lasten Dritter zu unterbinden. 

28 

 

29 Im vorliegenden Fall bestehen indes zwei Besonderheiten: Das hier 

tätige Unternehmen ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts und die vom An-

geklagten nicht unterbundene Tätigkeit bezog sich auf den hoheitlichen Be-

reich des Unternehmens, nämlich die durch den Anschluss- und Benut-

zungszwang geprägte Straßenreinigung, die gegenüber den Anliegern nach 

öffentlich-rechtlichen Gebührengrundsätzen abzurechnen ist. Dies hat für die 

Eingrenzung der dem Angeklagten obliegenden Überwachungspflichten Be-

deutung. Als Anstalt des öffentlichen Rechts war die BSR den Anliegern ge-

genüber zu gesetzmäßigen Gebührenberechnungen verpflichtet. Anders als 

ein privates Unternehmen, das lediglich innerhalb eines rechtlichen Rah-

mens, den es zu beachten hat, maßgeblich zur Gewinnerzielung tätig wird, 

ist bei einer Anstalt des öffentlichen Rechts der Gesetzesvollzug das eigent-

liche Kernstück ihrer Tätigkeit. Dies bedeutet auch, dass die Erfüllung dieser 

Aufgaben in gesetzmäßiger Form zentraler Bestandteil ihres „unternehmeri-

schen“ Handelns ist. Damit entfällt im hoheitlichen Bereich die Trennung zwi-

schen einerseits den Interessen des eigenen Unternehmens und anderer-

seits den Interessen außenstehender Dritter. Dies wirkt sich auf die Ausle-
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gung der Überwachungspflicht aus, weil das, was zu überwachen ist, im pri-

vaten und im hoheitlichen Bereich unterschiedlich ausgestaltet ist.  

 

Die Überwachungspflicht konzentriert sich auf die Einhaltung dessen, 

was Gegenstand der Tätigkeit des Dienstherrn ist, nämlich den gesetzmäßi-

gen Vollzug der Straßenreinigung, der auch eine gesetzmäßige Abrechnung 

der angefallenen Kosten einschließt. Der konkrete Dienstposten des Ange-

klagten umfasste die Aufgabe, die Straßenanlieger vor betrügerisch überhöh-

ten Gebühren zu schützen, und begründete so auch eine entsprechende Ga-

rantenpflicht. Der Zuschnitt der vom Angeklagten zu übernehmenden Aufga-

be ist dabei – was das Landgericht zutreffend ausgeführt hat – vor dem Hin-

tergrund seiner bisherigen Funktionen für die BSR zu sehen. Dort galt er ins-

besondere als Tarifrechtsexperte und als das „juristische Gewissen“ der BSR 

(UA S. 7, 10, 46). Die zusätzliche Übertragung der Leitung der Innenrevision 

(UA S. 5, 22) war ersichtlich mit dieser Fähigkeit verbunden. Der dem Vor-

standsvorsitzenden unmittelbar unterstellte Angeklagte sollte gerade als Lei-

ter der Innenrevision verpflichtet sein, von ihm erkannte Rechtsverstöße bei 

der Tarifkalkulation zu beanstanden (UA S. 12), wobei die Beachtung der 

gesetzlichen Regelungen auch dem Schutz der Entgeltschuldner dienen soll-

te (UA S. 56). Auf dieser letztlich so ausreichenden Tatsachengrundlage 

durfte das Landgericht den Schluss ziehen, dass es zum wesentlichen Inhalt 

des Pflichtenkreises des Angeklagten gehören sollte (vgl. Fischer, StGB 

56. Aufl. § 13 Rdn. 17), die Erhebung betrügerischer Reinigungsentgelte zu 

verhindern. 

30 

 

(3) Der Angeklagte war deshalb im Sinne des § 13 Abs. 1 StGB ver-

pflichtet, von ihm erkannte Fehler der Tarifberechnung zu beanstanden. Dies 

gilt unabhängig davon, ob sich diese zu Lasten seines Dienstherrn oder zu 

Lasten Dritter ausgewirkt haben. Sein pflichtwidriges Unterlassen führt dazu, 

dass ihm der Erfolg, den er hätte verhindern sollen, strafrechtlich zugerech-

net wird (vgl. BGH NJW 1987, 199). Insofern liegt – wie das Landgericht 

rechtsfehlerfrei ausgeführt hat – Beihilfe gemäß § 27 Abs.1 StGB vor, weil 

31 
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der Angeklagte lediglich mit Gehilfenvorsatz gehandelt und sich dem Haupt-

täter       G.       ersichtlich untergeordnet hat. Da der Angeklagte die betrüge-

rische Handlung des Vorstands       G.       ohne weiteres durch die Unterrich-

tung des Vorstandsvorsitzenden oder des Aufsichtsratsvorsitzenden hätte 

unterbinden können und ihm dies auch zumutbar war, hat sich der Angeklag-

te einer Beihilfe zum Betrug durch Unterlassen strafbar gemacht. Da er alle 

Umstände kannte, ist hier auch die subjektive Tatseite zweifelsfrei gegeben 

(vgl. BGHSt 19, 295, 299). Dies hat das Landgericht in den Urteilsgründen 

zutreffend dargelegt. 

 

c) Entgegen der Auffassung des Generalbundesanwalts kommt bei 

dem Angeklagten keine Untreue gemäß § 266 StGB zu Lasten der BSR in 

Betracht. Zwar trifft den Angeklagten eine Vermögensbetreuungspflicht ge-

genüber seinem Dienstherrn. Es fehlt jedoch an einem Nachteil im Sinne des 

§ 266 StGB. Der BSR ist durch die betrügerische Tarifbildung ein Vorteil ent-

standen, weil so höhere Reinigungsentgelte vereinnahmt wurden, als ihr 

nach der gesetzlichen Regelung zustanden. 

32 

 

Der Generalbundesanwalt erwägt die Möglichkeit eines solchen Nach-

teils in den Ersatzansprüchen und Prozesskosten nach Aufdeckung des Be-

trugs. Ein solcher Schaden ist aber nicht unmittelbar (BGHSt 51, 29, 33; 

BGH NStZ 1986, 455, 456; Fischer aaO § 266 Rdn. 55). Er setzt nämlich mit 

der Aufdeckung der Tat einen Zwischenschritt voraus. Der für die Nachteils-

feststellung notwendige Gesamtvermögensvergleich hat aber auf der Grund-

lage des vom Täter verwirklichten Tatplans zu erfolgen. 

33 

 

d) Die Strafzumessung hält gleichfalls im Ergebnis revisionsrechtlicher 

Überprüfung stand. Die Bedenken gegen die vom Landgericht vorgenomme-

ne Schadensbewertung, die im Verfahren gegen den Angeklagten       G.       

zu einer Aufhebung des Strafausspruchs in dem Senatsbeschluss vom 

9. Juni 2009 geführt haben, bestehen hinsichtlich des Angeklagten W.          

34 
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nicht. Ausweislich der Urteilsgründe hat das Landgericht bei diesem Ange-

klagten der Schadenshöhe ein geringeres Gewicht beigemessen.  

 

Entgegen der Auffassung der Verteidigung hat das Landgericht sich 

mit der Motivlage des Angeklagten auseinandergesetzt. Es hat nämlich fest-

gestellt, dass er sich aus falsch verstandener Loyalität dem Vorstand  

    G.       untergeordnet hat. 

35 

 

Ebenso wenig ist die für die rechtsstaatswidrige Verfahrensverzöge-

rung angesetzte Kompensation von 20 Tagessätzen zu beanstanden. Bei der 

vom Landgericht rechtsfehlerfrei festgestellten Verfahrensverzögerung von 

zehn Monaten war dieser Abschlag ausreichend, jedenfalls nicht rechtsfeh-

lerhaft. 

36 

 

37 Das Landgericht war aus Rechtsgründen auch nicht gehalten, dem 

Angeklagten eine Strafrahmenverschiebung nach § 13 Abs. 2 StGB i.V.m. 

§ 49 Abs. 1 StGB zu gewähren. Die hierfür gegebene Begründung, dass er 

über Monate hinweg Gelegenheit gehabt hätte, den Kalkulationsfehler aufzu-

decken, ist tragfähig. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass der 

Angeklagte in der Aufsichtsratssitzung anwesend war und das Protokoll führ-

te, in der die unzutreffend berechneten Tarife vorgestellt wurden.  

 

Die von der Revision vermisste Auseinandersetzung mit einer zusätz-

lichen fakultativen Strafrahmenverschiebung nach § 17 Satz 2 StGB i.V.m. 

§ 49 Abs. 1 StGB war im vorliegenden Fall schon deshalb nicht erforderlich, 

weil sich der Angeklagte in keinem Verbotsirrtum befand. Es kommt nicht 

darauf an, dass der Angeklagte um die Strafbarkeit seines Verhaltens als 

Betrug wusste. Ein Verbotsirrtum ist bereits dann ausgeschlossen, wenn der 

Angeklagte die Rechtswidrigkeit seines Handelns (hier: seines Unterlassens) 

kennt (BGHSt 42, 123, 130; 52, 182, 190 f.; 52, 307, 313; BGHR StGB § 11 

Amtsträger 14). Dem Angeklagten war nach den Urteilsgründen nämlich klar, 

dass die Berechnung der Tarife unter Verstoß gegen das Berliner Straßen-

38 
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reinigungsgesetz erfolgte und er schon aufgrund seines Dienstverhältnisses 

verpflichtet war, seinen unmittelbaren Dienstvorgesetzten, den Vorstands-

vorsitzenden, zu unterrichten. 

 

Der vom Landgericht festgesetzte Tagessatz in Höhe von 75 Euro ist 

rechtsfehlerfrei bestimmt (vgl. dazu eingehend Häger in LK, 12. Aufl. § 40 

Rdn. 54 ff.; ferner BGH wistra 2008, 19). 

39 

 

 

Basdorf                Raum            Brause 
 

Schneider             Dölp 
 



Tradução da decisão do Bundesgerichtshof1 alemão de 17 de julho de 2009, 

por Orlandino Gleizer em 

 

31.10.2017, Berlin, Alemanha. 

 

 

Decisão publicada sob a referência 5 StR 394/08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 NT.: Bundesgerichtshof é a corte de justiça federal competente para a interpretação da lei penal em 
última instância. Adiante, será sempre referida por sua sigla BGH. 



§ 13 Abs. 1 do StGB2 

 

O coordenador do departamento de auditoria 

interna de uma instituição de direito público pode 

assumir um dever de evitar cobranças 

fraudulentas.3 

 

BGH, julgamento de 17 de julho de 2009. – 5 StR 394/08 

LG Berlin4 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 StR 394/08 

                                                           
2 NT: Strafgesetzbuch: Código Penal alemão. Adiante, será sempre referido por sua sigla StGB. 
3 NT: A título de informação, este trecho não corresponde ao texto do § 13 Abs. 1 do StGB. 
4 NT: Landesgericht de Berlim é a corte de justiça estadual de Berlim, que possui competência originária 
e recursal em matéria penal. Adiante, será sempre referida por sua sigla LG. 



 

Bundesgerichtshof 

Em nome do povo 

Julgamento 

de 17 de julho de 2009 

em matéria penal 

contra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

por cumplicidade para o estelionato5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 NT: A fim de facilitar a compreensão da discussão, o delito alemão de Betrug (§ 263 do StGB), similar ao 
estelionato brasileiro, possui a seguinte redação: “(1) Aquele que, com a intenção de adquirir uma 
vantagem patrimonial antijurídica para si ou para um terceiro, lesa o patrimônio de um terceiro criando 
ou mantendo um erro por meio da simulação de fatos inverídicos ou da distorção ou supressão de fatos 
verídicos, é punível com pena restritiva de liberdade de até cinco anos ou com pena de multa. (2) A 
tentativa é punível. (3)... (7)” 



O 5º Senado em matéria Penal do BGH, em razão do julgamento principal de 16 e 17 de julho de 

2009, nos quais participaram 

 

Juiz presidente Basdorf, 
 
Juiz Dr. Raum,  
Juiz Dr. Brause,  
Juíza Dr. Schneider,  
Juiz Dölp  
 
enquanto juízes do caso,  
 
 
Procurador da República enquanto representante da Procuradoria-Geral da 
República, 
 
Advogada enquanto defensora do acusado, 
 
Serventuária judicial, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
decidiu, em 17 de julho de 2009, como de direito: 
 
 

 
rejeitar o recurso do acusado W. interposto em face 

da decisão de 3 de março de 2008 do LG Berlin. 

 

O acusado W. arcará com os custos de seu recurso. 

 

 

– por razões jurídicas – 

 

 

Razões 

 

1. A LG6 de Berlim condenou o acusado W., por cumplicidade (omissiva) para o 

estelionato, a uma pena de 120 dias-multa, dos quais 20 dias-multa já seriam 

considerados executados como medida de compensação pelo excesso de 

tempo processual. O recurso deste acusado, interposto de forma completa e 

preenchendo os pressupostos formais e materiais, foi improvido. 

I. 

2. A LG decidiu da seguinte maneira: 

3. O acusado atuou, desde 1989, na condição de jurista formado, na empresa de 

limpeza municipal de Berlim (a seguir: BSR) e, desde o começo de 1998, como 

coordenador de pessoal do departamento de consultoria aos órgãos de direção 

bem como coordenador do departamento jurídico. Além disso, entre 2000 e o 

final de 2002, ele assumiu o departamento de auditoria interna. À BSR, uma 

instituição de direito público, cabia a limpeza das ruas públicas, situadas no 

território sob sua responsabilidade, com o “instrumento coercitivo de conexão e 

utilização”7 em relação aos proprietários dos imóveis adjacentes. De fato, as 

relações de direito eram jurídico-privadas; no entanto, para a determinação das 

                                                           
6 Ver NT 4. 
7 NT.: No original, Anschluss- und Benutzungszwang, termo do direito de construção alemão, que expressa 
a possibilidade de coerção relativa à conexão e à utilização de serviços e bens públicos. 



taxas compensatórias, aplicavam-se os princípios da equivalência e da 

cobertura de custos enquanto princípios jurídico-públicos relativos ao cálculo de 

taxas. 

4. De acordo com as regras da lei de limpeza de pavimentos públicos de Berlim, 

os proprietários de terrenos deveriam arcar com 75% dos custos necessários 

para a limpeza; 25% dos custos seriam arcados pelo estado de Berlim (§ 7 Abs. 

1). Os custos para a limpeza de ruas sem terrenos privados seriam arcados 

completamente pelo estado de Berlim (§ 7 Abs. 6). As taxas, que eram 

subdivididas em quatro classes tarifárias conforme a periodicidade da limpeza, 

eram estabelecidas para o período tarifário com base em prognose dos custos 

previstos. A determinação tarifária a ser adotada pela direção e pelo comitê 

supervisor foi preparada por um grupo de trabalho denominado “cálculo 

tarifário”, que era coordenado pelo acusado W. Por consequência de um 

descuido, também foram incluídos no cálculo das taxas compensatórias, 

relativas ao período tarifário de 1999/2000, 75% dos custos para a limpeza de 

ruas sem imóveis adjacentes; esses custos deveriam ter sido completamente 

arcados pelo estado de Berlim. A falha de cálculo foi percebida no período 

subsequente, mas não foi corrigida. 

5. Para o período tarifário de 2001/2002 (o espaço de tempo do crime), um novo 

grupo de trabalho foi criado pela direção geral [cúpula diretiva e comitê supervisor]. O 

acusado W. já não integrava mais esse grupo de trabalho. Este grupo foi 

coordenado por H., anteriormente codenunciado, que atuava no departamento 

de pessoal e era imediatamente subordinado ao acusado W. O acusado W., 

pessoalmente, participou de forma esporádica das reuniões do novo grupo de 

trabalho, que a princípio queria corrigir o erro de cobrança do período tarifário 

anterior. No entanto, tal correção foi omitida por instrução de G., anteriormente 

codenunciado. A tarifa, cuja base de cálculo incluiu também as ruas sem 

imóveis adjacentes, foi aprovada pela cúpula diretiva e pelo comitê supervisor 

da BSR. A descrição das tarifas, no entanto, foi feita sem que os responsáveis 

pela decisão fossem avisados da inclusão das ruas sem terrenos privados. O 

acusado W., que tinha conhecimento do erro de cálculo, não estava presente 

na reunião da direção geral. Na reunião do comitê supervisor, ele foi o 

responsável pela execução da ata; no entanto, a LG não conseguiu determinar 

outras colaborações de sua parte. O acusado W. também não informou seu 



superior direto, o presidente da empresa, D., nem qualquer membro do comitê 

supervisor. O conselho de administração do estado de Berlim aprovou a tarifa. 

No entanto, a tarifa foi aprovada sob a condição de que a BSR procedesse a 

um novo cálculo. Com base na tarifa aprovada, cobrou-se dos proprietários de 

terrenos, no total, aproximadamente 23 milhões de euros a mais de tarifa 

compensatória; esse montante foi predominantemente pago. 

6. A LG julgou o comportamento de G., anteriormente codenunciado, em relação 

ao período tarifário total de 2001/2002, como estelionato (praticado em unidade 

de ação) em autoria mediata. O acusado W. teria sido cúmplice nesse delito. 

Não seria possível, segundo aquela corte, provar de forma indubitável um agir 

ativo do acusado W., que tinha conhecimento do cálculo incorreto da tarifa. No 

entanto, ele teria responsabilidade por cumplicidade omissiva. E uma posição 

de garante, no sentido do § 13 do StGB, adviria do fato de que, enquanto 

coordenador da comissão tarifária, ele seria o responsável pelo erro de cálculo 

do período anterior e deveria tê-lo retificado no período tarifário seguinte. Além 

disso, ele também teria posição de garante enquanto coordenador do 

departamento de auditoria interna. Nessa qualidade, especialmente enquanto 

servidor de uma instituição de direito público, ele seria particularmente obrigado 

a garantir a observância das normas legais também para a proteção dos 

devedores. Tendo em vista que o acusado W. se subordinou à atuação de G., 

anteriormente codenunciado, haveria em relação àquele apenas um dolo de 

cumplicidade. 

 

II. 

7. O recurso de revisão do acusado W. não tem fundamento. 

8. 1. As objeções processuais não prosperam. 

9. a) As objeções não confirmam qualquer erro jurídico. [Este] Senado, na decisão 

de 24 de março de 2009 (NStZ 2009, 342; a esse respeito, Volkomer NStZ 2009, 

371), estabeleceu sua própria posição a respeito de que o lesado nos termos 



do § 22 Nr. 1 c.c. § 338 Nr. 2 do StPO8 - independentemente dos acordos 

contratuais – não é o locatário a quem pode ter sido transferida a cobrança da 

taxa de limpeza. Ao contrário da interpretação apresentada pelo recurso de 

revisão, o fato de que o pai do juiz We. tinha cotas de um fundo em uma 

sociedade de direito civil não é razão para declarar o impedimento do 

magistrado. O próprio fundo não é proprietário. Ao contrário disso, a propriedade 

é mantida fiduciariamente por uma sociedade limitada. Uma lesão duplamente 

distante, tanto por conta do fundo como da fidúcia, e apenas indireta aos 

interesses financeiros do pai do juiz We. não é suficiente – como já colocado 

satisfatoriamente pela LG – para se decretar um impedimento com base no § 

22 Nr. 3 do StPO. 

10. b) A LG rejeitou corretamente, de uma perspectiva jurídica, o pedido de oitiva 

da testemunha R. A defesa requereu a oitiva dessa testemunha, que se tratava 

do sucessor do acusado na posição de coordenador do departamento de 

auditoria interna, para provar as circunstâncias da auditoria interna e sua ligação 

com a cúpula diretiva. A LG rejeitou a colheita da prova requerida por ser 

irrelevante para a posição de garante a questão a respeito de como o 

departamento de auditoria interna era estruturado e quais ordens de verificação 

eram executadas neste departamento. 

11. Do ponto de vista jurídico, isso não merece qualquer reprovação. Para a 

questão a respeito de um dever de garante advindo desse cargo, é irrelevante 

se o departamento de auditoria interna verificou a base da tarifa ou se, em razão 

de seu reduzido número de membros, sequer era possível verificá-la. A LG não 

derivou a posição de garante de uma verificação, concretamente realizada, das 

tarifas, mas se baseou, ao contrário, no fato de que o acusado, enquanto 

coordenador do departamento de auditoria interna, possuía um especial dever 

de evitar uma base de cálculo fraudulenta. 

12. c) A defesa ainda objeta, sem sucesso, que a LG não ouviu todos os (cerca de 

170.000) proprietários de terrenos na condição de testemunhas a respeito de 

suas respectivas percepções no momento em que receberam as cobranças 

                                                           
8 NT: StPO (Strafprozessordnung) é o código de processo penal alemão. Adiante, será designado por sua 
sigla StPO. 



(irregularmente excessivas) da BSR. A câmara criminal [da LG] encarou esse 

requerimento como mera sugestão de investigação9. 

13. aa) Por razões jurídicas, essa interpretação não merece reparo. Ao contrário da 

interpretação da defesa, a LG, com razão, não encarou esse requerimento como 

um requerimento de prova descrito pelo § 244 Abs. 3 do StPO, porque as 

testemunhas não foram qualificadas por nome e endereço completo. No 

entanto, isso é necessário (BGHSt 40, 3, 7; decisão de 28 de maio de 2009 – 5 

StR 191/09 – a ser publicado em BGHR StPO § 244 Abs. 6 Beweisantrag). De 

qualquer forma, há uma exceção no caso em que o requerente não possui 

condições de apresentar a qualificação completa. Não é o que se evidencia. 

Além do fato de que o próprio acusado tinha informações para apresentar vários 

proprietários com qualificação completa e não o fez, não é evidente o fato de 

que ele não poderia obter esses dados de sua empregadora e fornecer à LG. 

14. bb) Mesmo de uma perspectiva material, a LG também não teria obrigação de 

determinar a produção da prova requerida. No caso de uma declaração limitada 

essencialmente a uma demanda de pagamento, seria suficiente – como este 

Senado já declarou a respeito da mesma matéria em sua decisão de 9 de junho 

de 2009, em relação ao codenunciado G. – para se afirmar um erro no sentido 

do § 263 do StGB, que os destinatários da correspondência de cobrança 

possuíssem uma percepção, mesmo que geral, de que a cobrança tarifária 

estaria correta. Não se pode cogitar que os recebedores da cobrança tenham 

tido uma percepção diferente dessa. O arranjo fático presente no caso em 

análise se diferencia daqueles constantes do recurso de revisão do acusado 

relativos às mencionadas decisões do BGH (BGHR StGB § 263 Abs. 1 Irrtum 9, 

11), que tinham como objeto danos resultados de cobranças ou transferências 

individualmente elaboradas. Esses casos se diferenciam do ora analisado já 

pelo fato de que a cobrança de taxa compensatória para os respectivos 

proprietários dos terrenos, aqui, apresentava uma explicação não tão 

substancial do ponto de vista econômico e também nada evidente. Por isso, os 

                                                           
9 NT.: No original, Beweisermittlungsantrag, que se trata de um requerimento de prova no processo penal 
alemão que, por não preencher as formalidades legais, é tratado simplesmente como sugestivo, de forma 
que o juízo não precisa conferi-lo o mesmo tratamento de um requerimento de prova adequado. 



destinatários da cobrança acreditaram, com base em uma suposição corriqueira 

e irrefletida, que a cobrança, de qualquer forma, não era fraudulenta. 

15. cc) Essa percepção, de essência normativa, por parte dos destinatários 

(adotada pela LG) ainda foi reforçada pela corte por meio da tomada de diversos 

testemunhos que confirmaram esse resultado. Tendo em vista essa conclusão 

– especialmente em referência ao fato sobre o qual se afirmou a pretensão 

punitiva em unidade delitiva – não eram necessários outros esclarecimentos por 

meio da tomada de depoimentos adicionais de outras testemunhas. O fato de 

que a LG, nas razões da decisão, só reproduziu o testemunho de três dessas 

testemunhas, não viola os §§ 261 e 267 Abs. 1 Satz 2 do StPO. O juízo 

sentenciante não é obrigado a documentar todos os testemunhos. 

16. 2. No que concerne às razões materiais do recurso de revisão do acusado, 

também não se evidenciam erros jurídicos. 

17. a) Em relação ao ataque do recurso à qualificação jurídico-penal do fato 

principal como estelionato em autoria mediata, deve-se fazer menção à decisão 

deste Senado, de 9 de junho de 2009, tomada no julgamento relativo ao 

codenunciado G. As razões ora apresentadas pela defesa não impõem, a este 

Senado, a obrigação de tecer novas considerações em relação aos 

pressupostos típicos do estelionato ou ao afastamento dos tipos especiais dos 

§§ 352 e 353 do StGB. 

18. Ao contrário da interpretação da defesa, também está provado o conhecimento 

do acusado sobre o fato principal. De acordo com as constatações da LG, o 

acusado foi informado por H., seu subordinado direto, a respeito do fato de que 

G. “não desejava corrigir” o erro. A propósito, o acusado foi o responsável pela 

ata da decisiva reunião do comitê supervisor, na qual as tarifas erroneamente 

calculadas por G. foram apresentadas e, ao fim, ratificadas pelo comitê 

supervisor. 

19. b) Juridicamente, a condenação do acusado por cumplicidade para o estelionato 

não merece reparos. Em relação ao acusado, a LG afirmou corretamente uma 

posição de garante. 

20. aa) No entanto, essa posição de garante não advém do fato de o acusado ter 

coordenado a comissão tarifária no período tarifário anterior (que não é objeto 



desse processo). É até verdade que a comissão, enquanto coordenada por ele, 

cometeu o erro de incluir no cálculo tarifário as ruas livres de terrenos privados. 

Mas ainda assim a posição de garante não advém daí.  

21. A posição de garante advém da real criação de uma situação de perigo 

(ingerência). Um prévio comportamento (violador do dever), no entanto, só 

fundamenta uma posição de garante caso ele dê causa a um provável perigo 

de ocorrência do resultado concretamente investigado e típico (BGHR StGB § 

13 Abs. 1 Garantenstellung 14; BGH NJW 1999, 69, 71, nesse sentido em 

BGHSt 44, 196 não impresso; BGH NStZ 2000, 583). Um perigo próximo como 

esse não pode ser afirmado aqui. O fato de que a determinação tarifária anterior 

era errônea não significa que esse erro será mantido no próximo período 

tarifário. Em todo caso, isso só vale caso não haja um incrementado perigo – o 

que não se pode afirmar aqui – de que a base de cálculo equivocada, não 

percebida em um primeiro momento, venha a ser aprovada na próxima 

determinação tarifária sem uma nova verificação material. No caso analisado, 

ao contrário, a tarifa é totalmente recalculada no período tarifário seguinte. Por 

isso, a responsabilidade exclusiva da nova comissão tarifária se opõe à 

afirmação de uma posição de garante por ingerência (cf. Roxin, Strafrecht AT II 

2003 p. 773). Até pode existir um certo perigo, criado por razões mais 

psicológicas, de que o erro seja repetido a fim de encobrir o erro anterior. No 

entanto, uma relação motivacional como essa não é suficiente para a 

fundamentação de uma posição de garante. A nova tarifa é estabelecida de 

forma independente com base nos dados relevantes para o cálculo. A sua 

determinação se dá de forma desvinculada das medidas de cálculo do período 

prévio, cuja incorreção nem teria necessariamente que ser descoberta. Ou seja, 

mesmo que o acusado não interviesse, o erro não seria automaticamente 

incorporado ao período tarifário seguinte. Isso pode ser demonstrado, a 

propósito, também pelo fato de que a nova comissão de cálculo tarifário, por 

conta própria, já não queria repetir o erro, senão que apenas por meio da 

influência do codenunciado G. veio a ser induzida a fazê-lo. 

22. bb) Ao invés disso, a LG, com razão, derivou a posição de garante do acusado 

W. de sua função de coordenador do departamento jurídico e do departamento 

de auditoria interna. 



23. (1) Assumindo-se uma esfera de deveres, pode-se fundamentar um dever de 

evitação do resultado no sentido do § 13 Abs. 1 do StGB. A origem da posição 

de garante, nesse caso, advém da consideração de que aquele a quem são 

transferidos deveres de zelar por determinadas fontes de perigo também possui 

uma “responsabilidade especial” pela integridade do escopo de 

responsabilidades que lhe foi transferido (cf. Freund em MünchKomm StGB § 

13 nm. 161). Não é necessário decidir se a propagada diferenciação entre 

deveres de proteção e de vigilância tem peso essencial nesse contexto, porque 

o dever de vigilância serve exatamente à proteção de determinados bens 

jurídicos e, inversamente, uma proteção sem a respectiva vigilância do objeto 

protegido é dificilmente concebível (cf. BGHSt 48, 77, 92). O importante é a 

determinação do âmbito de responsabilidade que foi assumido por aquele que 

tem o dever. Em relação a isso, a diferença não reside na forma jurídica da 

transferência, mas no conteúdo da vinculação de deveres, considerando-se o 

pano de fundo normativo (cf. BGHSt 43, 82). 

24. A jurisprudência, até aqui, tem reconhecido, em uma gama de casos, posições 

de garante derivadas da assunção de determinadas funções. E isso não apenas 

em relação a representantes estatais ou locais de alto escalão, responsáveis 

pela proteção completa dos cidadãos sob sua responsabilidade (BGHSt 38, 

325< 48, 77, 91), mas também em relação a oficiais da polícia (BGHSt 38, 388), 

funcionários da defesa civil (BGH NJW 1987, 199) ou também funcionários 

encarregados da execução de medidas de segurança (BGH NJW 1983, 462). 

Além disso, também se pode fundamentar uma posição de garante pelo fato de 

que a pessoa em questão assumir uma função, legalmente prevista, enquanto 

designado para uma tarefa (cf. OLG Frankfurt NJW 1987, 2753, 2757; Böse 

NStZ 2003, 636), por exemplo, na condição de designado para a proteção das 

águas (§§ 21a ss. WHG), para o controle das emissões de poluentes (§§ 53 ss. 

BImSchG) ou para a o controle das emissões radioativas (§§ 32 ss. 

StrahlenschutzVO). 

25. A assunção dos respectivos deveres de vigilância e de proteção também pode 

advir, no entanto, de um contrato de serviço. No entanto, nesse caso, não basta 

que um contrato seja meramente firmado. O importante para a fundamentação 

de uma posição de garante é, antes, a assunção fática da esfera de deveres. 

No entanto, nem toda transferência de deveres também fundamenta uma 



posição de garante no sentido jurídico-penal. Para tanto, é necessário, 

habitualmente, haver uma especial relação de confiança, que imponha ao 

transferente a transmissão de especiais deveres de proteção ao obrigado (cf. 

BGHSt 46, 196, 202 f.; 39, 329, 399). Um mero contrato de obrigações 

recíprocas do direito civil serve tão pouco para essa finalidade quanto um 

contrato de trabalho (Weigend em LK 12. Aufl. § 13 nm. 41). No caso ora 

analisado, não se pode ter dúvida de que o acusado, em razão do escopo de 

deveres assumido, exercia uma posição de garante. Ao contrário da 

interpretação da defesa e do representante da Procuradoria-Geral nesta Corte, 

seus deveres de evitação do resultado, no entanto, não se limitam à evitação 

de violações ao patrimônio da empresa, mas também abrangem a evitação de 

delitos advindos da própria empresa contra seus parceiros contratuais. 

26. (2) O conteúdo e a extensão do dever de garantia se determinam pela concreta 

esfera de deveres assumida pelo responsável. Essa determinação deve levar 

em conta as relações especiais da empresa e o propósito de suas designações. 

À luz dos propósitos de suas designações, o que importa é saber se a posição 

de dever do designado já se esgota na otimização dos processos internos da 

empresa e na descoberta e futura evitação de violações de dever voltadas 

contra a própria empresa ou se o designado também possui deveres de 

questionar e evitar violações jurídicas advindas da própria empresa. É com base 

nesses pontos de vista que se deve avaliar, eventualmente, a descrição do 

cargo. 

27. Essa tendência de orientação, atualmente descrita como “compliance” nas 

grandes empresas, vem sendo implementada na vida econômica por meio da 

criação dos chamados “compliance officers” (cf. BGHSt 52, 323, 335; Hauschka, 

Corporate Compliance, 2007 p. 2 ss.). Suas funções são a evitação de violações 

jurídicas, especialmente também de delitos que são praticados dentro da 

empresa e que podem trazer consideráveis desvantagens por meio de riscos de 

responsabilização judicial ou de perda de reputação (cf. Bürkle em Hauschka, 

no local indicado, p. 128 ss.). Essas pessoas designadas possuem, em regra, 

do ponto de vista jurídico-penal, um dever de garantir, no sentido do § 13 Abs. 

1 do StGB, a evitação de delitos relacionados à atividade da empresa por parte 

de seus próprios integrantes. Essa é a contraface essencial do dever assumido 



frente à direção da empresa de evitar violações jurídicas, especialmente delitos 

(cf. Kraft/Winkler CCZ 2009, 29, 32). 

28. Uma função ampla como essa não é evidente em relação ao acusado. De 

acordo com as provas, o acusado, enquanto jurista, era coordenador do 

departamento jurídico e, ao mesmo tempo, do departamento de auditoria 

interna. Ele era subordinado direto da presidência da empresa. É até verdade 

que, regularmente, há significativos pontos de intersecção entre os deveres do 

coordenador de um departamento de auditoria interna e os deveres do chamado 

“compliance officer” (cf. Bürkle, no local indicado, p. 139). No entanto, parece 

duvidoso atribuir também ao coordenador do departamento de auditoria interna 

de uma empresa uma posição de garantir, nos termos do § 13 Abs. 1 do StGB, 

a prevenção de delitos praticados dentro da empresa em prejuízo de terceiros.  

29. No presente caso, há, no entanto, duas particularidades: a empresa atuante 

aqui é uma instituição de direito público e a atividade não impedida pelo acusado 

se refere ao âmbito oficial da empresa, a saber, a limpeza das ruas garantida 

pelo “instrumento coercitivo de conexão e utilização”10, que deve ser cobrada 

dos proprietários conforme os princípios de taxação do direito público. Isso tem 

um significado para a limitação dos deveres de vigilância que obrigam o 

acusado. Enquanto instituição de direito público, a BSR era, em relação aos 

proprietários, obrigada a fazer cobranças estabelecidas pela lei. Diferente de 

uma empresa privada, que, apenas devendo respeitar as balizas legais, atua 

predominantemente com finalidade de lucro, uma instituição de direito público 

tem a execução da lei como tarefa principal de sua atividade. Isso também 

significa que a satisfação dessas tarefas na forma da lei é parte central de sua 

atuação “empresarial”. Com isso, desaparece, na esfera pública, a distinção 

entre, de um lado, os interesses da própria empresa e, do outro, os interesses 

dos terceiros externos. Isso afeta a interpretação do dever de vigilância, porque 

aquilo que deve ser monitorado tem configurações distintas no âmbito privado 

e no âmbito público. 

30. A obrigação de vigilância se concentra na observância daquilo que é objeto da 

atividade da empresa empregadora, a saber, a execução legal da limpeza dos 

pavimentos públicos, que também inclui uma cobrança legal dos custos devidos. 

                                                           
10 Ver NT 7. 



O concreto posto de serviço do acusado abrangia a tarefa de proteger os 

moradores da rua de taxas incrementadas de forma fraudulenta, e assim 

também fundamentava um respectivo dever de garante. O recorte das tarefas a 

serem assumidas pelo acusado deve ser – como corretamente mencionado pela 

LG – observado em contraste com o pano de fundo das funções que o mesmo 

exerceu até então para a BSR. Lá, ele era considerado, especialmente, um 

expert em direito tarifário e o “cérebro jurídico” da BSR (UA11, p. 7, 10, 46). A 

transferência adicional da coordenação do departamento de auditoria interna 

(UA, p. 5, 22) estava, evidentemente, associada a essa capacidade. O acusado, 

diretamente subordinado ao presidente da empresa, deveria ser obrigado, já 

enquanto coordenador do departamento de auditoria interna, a questionar as 

violações jurídicas em relação ao cálculo tarifário reconhecidas por ele 

(sentença, p. 12), sendo que a observância das normas legais também deveria 

servir à proteção dos devedores (sentença, p. 56). Com base nesse fato, por 

fim, suficiente, a LG pode concluir que pertencia ao conteúdo essencial da 

esfera de deveres do acusado (cf. Fischer, StGB 56ª Ed. § 13 nm. 17) a evitação 

da coleta da fraudulenta taxa compensatória de limpeza. 

31. (3) O acusado era, por isso, no sentido do § 13 Abs. 1 StGB, obrigado a 

questionar erros de cobrança de tarifa dos quais tivesse tomado conhecimento. 

E isso independente do fato de se os erros prejudicariam seu empregador ou 

algum terceiro. Sua omissão violadora do dever fundamenta a imputação 

jurídico-penal a ele do resultado que ele deveria ter evitado (cf. BGH NJW 1987, 

199). Nesse sentido, há – como a LG pontou corretamente – cumplicidade 

segundo o § 27 Abs. 1 do StGB, porque o acusado atuou apenas com dolo de 

cúmplice e se subordinou, como é evidente, ao autor principal G. O acusado 

não só poderia ter evitado, sem maiores complicações, a ação fraudulenta do 

executivo G., informando a presidência da empresa ou a presidência do comitê 

supervisor, como também se lhe podia exigi-lo. Ele é, assim, punível por 

cumplicidade para o estelionato por omissão. Tendo em vista que ele conhecia 

todas as circunstâncias, o lado fático subjetivo também está ausente de dúvidas 

(cf. BGHSt 19, 295, 299). Isso também foi suficientemente fundamentado pela 

LG nas razões da decisão. 

                                                           
11 NT.: UA, abreviação de Urteilsabdruck, uma referência à página do processo. 



32. c) Ao contrário da interpretação da Procuradoria-Geral, não há que se falar em 

delito de infidelidade patrimonial (§ 266 StGB) por parte do acusado em prejuízo 

da BSR. De fato, o acusado possuía um dever de fidelidade patrimonial em 

relação ao seu empregador. No entanto, falta a desvantagem exigida pelo § 266 

StGB. A formação tarifária fraudulenta foi vantajosa para BSR, porque ela 

recebeu compensações maiores pela taxa de limpeza do que receberia segundo 

as regras legais. 

33. O representante da Procuradoria-Geral considera a possibilidade de uma tal 

desvantagem em razão de pedidos indenizatórios e custos processuais após a 

descoberta do estelionato. Esse tipo de dano, no entanto, não é imediato 

(BGHst 51, 29, 33; BGH NstZ 1986, 455, 456; Fischer, no local indicado, § 266 

nm. 55). Ele pressupõe, em particular, um passo intermediário com a descoberta 

do fato. A comparação patrimonial global necessária para a verificação da 

desvantagem, no entanto, tem que se dar com base no plano fático realizado 

pelo autor.  

34. d) Após a verificação das razões jurídicas, a dosimetria da pena também deve 

ser mantida. As considerações dirigidas contra a extensão do dano admitida 

pela LG, que, no processo contra o acusado G., levaram ao incremento da 

sanção na decisão de 9 de junho de 2009 deste Senado, não se aplicam em 

relação ao acusado W. Conforme as razões da decisão, a LG conferiu peso 

menor à extensão dos danos em relação a este acusado. 

35. Ao contrário da interpretação da defesa, a LG considerou a motivação do 

acusado. A Corte observou, em particular, ter o acusado se subordinado ao 

executivo G. em razão de uma lealdade mal interpretada. 

36. Também em relação à compensação de 20 dias-multa por conta do excesso de 

tempo processual, incompatível com o Estado de Direito, não há qualquer 

reparo a ser feito. Por conta de um excesso de tempo processual de 10 meses, 

corretamente estabelecido pela LG, esse montante se mostra suficiente, e em 

qualquer caso, livre de vícios jurídicos. 

37. A LG também não era obrigada, por razões jurídicas, a aplicar a redução de 

pena do § 13 Abs. 2 StGB em conexão com o § 49 Abs. 1 StGB. O fundamento 

apresentado para tanto, de que o acusado teria tido, por meses, a oportunidade 



de revelar o erro de cálculo, é aceitável. Isso se aplica, especialmente, diante 

do fato de que o acusado estava presente na reunião do comitê supervisor e foi 

o responsável pela ata na qual foi apresentada a tarifa erroneamente calculada. 

38. A análise da adicional redução facultativa de pena segundo o § 17 Satz 2 StGB 

em conexão com o § 49 Abs. 1 StGB, de cuja ausência a revisão se queixa, não 

era necessária no presente caso, porque o acusado não se encontrava em 

nenhuma situação de erro de proibição. Não importa se o acusado sabia da 

punibilidade de seu comportamento como estelionato. O erro de proibição já é 

excluído caso o acusado conheça a antijuridicidade de seu atuar (aqui: sua 

omissão) (BGHSt 42, 123, 130; 52, 182, 190 s.; 52, 307, 313; BGHR StGB § 11 

Amsträger 14). Segundo as razões da sentença, estava claro ao acusado que o 

cálculo da tarifa se deu em desacordo com a lei de limpeza de pavimentos 

públicos de Berlim e que ele, em razão de sua relação funcional, era obrigado a 

informar seu superior imediato, o presidente da empresa. 

39. O valor do dia-multa estabelecido pela LG, no montante de 75 euros, é 

juridicamente irreparável (cf., a este respeito, Häger em LK, 12ª Ed. § 40 nm. 54 

ss.; além disso, BGH wistra 2008, 19). 

 

Assinam: Basdorf, Raum, Brause, Schneider e Dölp. 
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