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RESUMO 

 

É comum o reconhecimento da posição de garante do dirigente de empresa 

independente da análise dos pressupostos de punibilidade e da tipicidade da omissão imprópria, 

como se pode perceber nos casos cognominados como Mensalão e Operação Lava Jato, que 

estamparam as capas dos principais meios de comunicação do Brasil por um longo período. O 

presente trabalho toma este cenário como pano de fundo e tem por escopo examinar a imputação 

de responsabilidade penal na criminalidade de empresa, sobretudo aquela referente à posição 

de garantidor de proteção dos dirigentes de empresa, fundamentando e delimitando os seus 

deveres de proteção.  

Para tanto, serão apresentadas, incialmente, as soluções propostas pela doutrina para 

se responsabilizar os dirigentes de empresas, seja como autor mediato, coautor, partícipe, seja 

pela via omissiva. Nada obstante, ancora-se em determinado conceito de omissão, assim como 

são analisadas as teorias que trataram da distinção entre as condutas comissivas e as omissivas.  

Percorrido este caminho, os pressupostos da imputação omissiva imprópria serão 

objetos de análise, especificamente no que toca ao tipo objetivo, como a situação típica, a não 

realização da ação requerida, a capacidade individual de agir, a possibilidade físico-individual 

de agir, a imputação objetiva e a posição de garante. O dever de proteção e as suas implicações 

no âmbito empresarial são a coluna dorsal do presente estudo e, por isso, afasta-se 

peremptoriamente a existência de um dever genérico de agir por parte do dirigente de empresa. 

Apresenta-se, também, os fundamentos da posição de garantia do dirigente de empresa, tratando 

das principais teorias que se dedicaram ao tema.  

Por fim, são analisadas as posições de garante de proteção do dirigente em relação aos 

bens da empresa, assim como à vida, integridade física e saúde dos subordinados, apresentando 

o âmbito de proteção e os deveres do dirigente de empresa. 

 

Palavras-chave: criminalidade econômica – responsabilidade penal dos dirigentes – omissão 

imprópria – garante de proteção – patrimônio da empresa – saúde do trabalhador. 
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ABSTRACT 

 

It is common to recognize the position of guarantor of the manager of an enterprise 

without analyzing the assumptions of punishability and typicity of improper omission, as can 

be observed in cases such as the called Mensalão and Lava Jato, which have stamped the covers 

of the main means of communication in Brazil for a long period. 

The present work takes this scenario as a background and has as scope to examine the 

imputation of criminal responsibility in corporate crime, especially that concerning the position 

of guarantor of protection of company leaders, grounding and delimiting their duties of 

protection. 

Therefore, it will be presented, initially, the solutions proposed by the doctrine to hold 

the directors of companies accountable, either as a mediate author, coauthor, participant, or by 

omission. Nevertheless, it is anchored in a certain concept of omission, just as the theories 

dealing with the distinction between commissive and omissive conduct are analyzed. 

Along this path, the presuppositions of improper omissive imputation will be objects 

of analysis, specifically about the objective type, such as the typical situation, the failure to 

perform the required action, the individual capacity to act, the physical-individual possibility 

of acting, the objective imputation and the guarantor position. The duty of protection and its 

implications in the business sphere are the backbone of the present study and, therefore, the 

existence of a general duty of action on the part of the manager of enterprise is peremptorily 

removed. It also presents the fundamentals of the guarantor position of the company leader, 

dealing with the main theories that were dedicated to the subject.  

Finally, the positions of guarantor of protection of the manager in relation to the assets 

of the company, as well as to the life, physical integrity and health of the subordinates are 

analyzed, presenting the scope of protection and the duties of the manager of company. 

 

Key-words: economic crime – criminal liability of managers – improper omission – guarantee 

of protection – equity of the company – worker´s health. 
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INTRODUÇÃO 
 

“Vivemos tempos líquidos. Nada é para durar”2. Dentre as mais diversas interpretações 

imagináveis deste aforismo do sociólogo polonês ZYGMUNT BAUMAN, a mais evidente é a 

de que somos incapazes de manter a mesma forma por muito tempo. A temperatura elevada, 

segundo o autor, não dá ao fluxo uma oportunidade de abrandar, nem o tempo necessário para 

condensar e solidificar-se em formas estáveis, com uma maior expectativa de vida. 

O fenômeno da globalização experimentado no final do século XX pode ser tomado 

como um arquétipo dessas transformações vertiginosas e constantes, que refletiu diretamente 

nas relações socioeconômicas e políticas. A perene internacionalização dos Estados, ensejando 

o surgimento de sociedades intercomunicadas que se influenciam e determinam seus valores 

culturais reciprocamente, modificou sobremaneira a estrutura das sociedades, atualmente sob 

influência direta de um modelo econômico e político hegemônico. 

Dentre as consequências do aludido cenário de abertura de fronteiras, e somado à 

ausência da mínima compatibilidade das legislações penais de cada Estado, reconhece-se que a 

economia globalizada ensejou o aparecimento de possibilidades e inovação referentes à 

criminalidade, sobretudo às criminalidades transnacional, organizada e de empresa. Assim, o 

final do século XX e o início do XXI apresenta-se à sociedade uma nova forma de poder 

hegemônico: a globalização econômica.  

O campo da realidade estatal e econômico do mundo contemporâneo fez surgir uma 

nova espécie de criminalidade, que prescinde do uso da violência corporal tradicional, mas, 

nem por isso, se mostra menos nociva ao desenvolvimento das relações sociais: a criminalidade 

econômica, sensível ao desenvolvimento das relações humanas, comerciais, econômicas e 

financeiras. 

Conforme outrora afirmado, dentre os fenômenos observados nesse processo de 

globalização, destaca-se a liberalização do comércio, dos mercados financeiros e dos 

movimentos de capital, os processos de privatização das empresas, os avanços tecnológicos, o 

desenvolvimento de transportes e comunicações e a complexidade alcançada pelo comércio 

internacional. Nada obstante, multiplica-se, também, o número de empresas que operam nos 

mercados, estabelecendo um comércio interempresarial, e não mais entre os Estados.  

                                                      
2 PRADO, Adriana. Zygmunt Bauman: "Vivemos tempos líquidos. Nada é para durar" (entrevista). Istoé 

entrevista- online. 24 de setembro de 2010. Disponível no link 

https://istoe.com.br/102755_VIVEMOS+TEMPOS+LIQUIDOS+NADA+E+PARA+DURAR+/ (acessado em 

12.9.2017). 

http://www.istoe.com.br/assuntos/entrevista/detalhe/102755_VIVEMOS+TEMPOS+LIQUIDOS+NADA+E+PARA+DURAR+
https://istoe.com.br/102755_VIVEMOS+TEMPOS+LIQUIDOS+NADA+E+PARA+DURAR+/
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Houve, também, o fomento à formação de empresas cotizadas com uma atividade 

transnacional que não conhece limites geográficos, com flexibilidade organizativa que permite 

segmentar o processo produtivo e que lhes outorga um enorme poder em todos os níveis. O 

poder econômico adquirido por estas entidades e pelos seus gestores é notável, o que implica 

maior exposição dos mercados pela atuação desses atores. É frequente o reconhecimento na 

literatura penal, em especial na estrangeira, a emergência, ao longo do século XX, de uma 

criminalidade de grupo, testemunhada pela ruptura financeira de empresas, muito por causa de 

atos de gestão danosa dos seus dirigentes.   

E essa nova roupagem da criminalidade decorrente das transformações sociais, 

políticas e econômicas ratificou a ineficiência do sistema de imputação individual do Direito 

Penal clássico frente à necessidade de se criar novos mecanismos que respondam de forma mais 

eficiente a essas novas demandas. Nessa perspectiva, a sociedade, desde a perspectiva do 

Direito Penal do risco, passa a se caracterizar por várias peculiaridades, destacando-se o 

extraordinário incremento das interconexões causais e a substituição dos contextos de ações 

individuais por contextos de ações coletivas, nas quais o contato interpessoal se transforma em 

comportamentos anônimos e estandardizados (produzido a partir de um padrão). SILVA 

SÁNCHEZ, autor que se dedicou a uma reflexão mais detida sobre o tema, chega a afirmar que 

o delito econômico praticado por uma empresa ou por meio dela é o novo paradigma para a 

construção da contemporânea dogmática do Direito Penal, substituindo o tradicional homicídio 

cometido por autor individual3.  

E não é por outra razão que a criminalidade empresarial tem desafiado a dogmática 

penal. A proteção aos bens jurídicos individuais cedeu lugar à tutela de valores supraindividuais 

e essa transição de premissas de proteção resultou em uma nova estruturação normativa da 

tutela penal, sem que o Direito Penal Econômico tivesse uma plena autonomia principiológica 

em relação à matriz liberal da intervenção punitiva.  

E, como não poderia ser diferente, a dogmática jurídico-penal moderna teve de 

acompanhar tais transformações para tratar adequadamente os novos fenômenos da sociedade 

contemporânea, tendo em vista as insatisfatórias e criticáveis respostas tradicionais. Isso 

                                                      
3 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. A expansão do Direito Penal: aspectos da política criminal nas sociedades 

pós-industriais. Tradução Luiz Otavio de Oliveira Rocha. São Paulo: RT, 2002, p.72 e 84. O Direito Penal 

Econômico passou, então, a proteger valores distintos daqueles protegidos no Direito Penal Clássico, como no 

caso do crime de homicídio, considerado o padrão da delinquência. Entre nós, Nelson Hungria afirmava que “O 

homicídio é o tipo central dos crimes contra a vida e é o ponto culminante na orografia dos crimes. É o crime por 

excelência. É o padrão da delinqüência violenta ou sanguinária, que representa como que uma reversão atávica 

às eras primevas, em que a luta pela vida, presumivelmente, se operava com o uso normal dos meios brutais e 

animalescos. É a mais chocante violação do senso moral médio da humanidade civilizada”.  
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porque, a teoria do delito tem seus fundamentos fixados no indivíduo e, uma vez que as pessoas 

jurídicas não contam com os atributos que caracterizam aquele indivíduo, é evidente a 

necessidade de se encarar a nova configuração da sociedade moderna, que não mais reflete 

aquela que viu nascer as primeiras construções da dogmática jurídico-penal. Nos recentes 

modelos de configuração estrutural das empresas a conduta puramente executiva (no sentido 

de executar uma tarefa específica) nem sempre é a mais relevante. Ao contrário disso, o papel 

daqueles situados em posição hierárquica superior e que detém o controle do ente coletivo, em 

muitos dos casos, é fundamental.  

Tendo em vista essa nova configuração, parte da doutrina propôs que restasse 

impune aquele que executasse imediatamente a tarefa, uma vez que escaparia da sua capacidade 

de resistência a tal execução, por estar obrigado a obedecer dentro de uma escala hierarquizada 

e sua fungibilidade por ocupar posição inferior na organização.4 

Assim sendo, é de se reconhecer que as empresas e as pessoas jurídicas são uma 

nova realidade emergente, cujo tratamento não pode mais ser o de uma mera soma de sujeitos 

individuais, mas sim uma realidade social distinta daquela. E essa constatação vem dando lugar 

à necessidade de repensar as estruturas de imputação construídas até então. O delito de empresa 

passa a ser reconhecido como um delito estrutural, gerando problemas de imputação, sejam eles 

de caráter objetivo ou subjetivo, que são reflexos do atual sistema de organização do trabalho, 

acarretando o que fora denominado de irresponsabilidade organizada5.  

É sob essa perspectiva que se conclui, preliminarmente, que a localização da 

responsabilidade individual nos níveis mais baixos dentro da estrutura hierárquica da empresa 

deslegitima a intervenção e a credibilidade do Direito Penal. A eficácia do Direito Penal restaria 

seriamente ameaçada quando o risco de receber sanções penais se desliza para os níveis 

hierárquicos mais baixos, carente de poder. Até porque, de todos os atores que intervêm no 

desenvolvimento da atividade empresarial, o menos adverso ao risco costuma ser o sócio6.  

                                                      
4 SCHÜNEMANN, Bernd. Cuestiones básicas de dogmática jurídico penal y de política criminal acerca de 

la criminalidad de empresa, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, XLI. Madrid: Ministerio de Justicia, 

1988, p. 531. 
5 Trata-se de uma expressão criada por ULRICH BECK, em 1988, no bojo da obra Gegengifte. Die organisierte 

Unverantwortlichkeit. O autor da presente dissertação teve acesso ao termo na obra de FEIJOO SÁNCHEZ, que 

destaca o papel das empresas na vida econômica atual, sublinhando a dificuldade para se descobrir o autor do 

delito dentro das empresas, o que permite transferir ao âmbito da criminalidade das empresas a ideia de que a 

organização delas mesmas é uma expressão da irresponsabilidade organizada. FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. 

Sanciones para empresas por delitos contra el medio ambiente.  Madrid, Civitas, 2002, p. 36.  
6 Chamada “transferência de riscos”, originária da expressão inglesa Risk Shifiting. BOTTINI oferece uma análise 

ampla e detalhada do referido termo, distinguindo-o da delegação, pois, segundo o autor, “A transferência do risco 

é distinta da delegação. Aquele que recebe a incumbência não age no interesse do outro, mas em seu próprio, de 

forma que incorpora o risco – e os bônus/ônus dessa transferência – completamente ao seu âmbito de gestão. 

Passa a manejá-lo sem qualquer orientação ou limite porque não tem a obrigação de responder ao transferente.” 
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A propósito, a doutrina espanhola apresenta a figura do bode expiatório7, 

distinguindo entre os voluntários, que aceitam assumir a responsabilidade mediante o 

pagamento de alguma recompensa e aqueles sem contraprestação alguma. Assim, os 

funcionários subordinados, periféricos em relação ao corpo dirigente da empresa, em conexão 

com desvio organizacional, serão tratados como dispensáveis. As corporações, se deixadas à 

sua própria sorte, tentarão desviar a responsabilidade para o seleto grupo de pessoal de 

sacrifício.8 

Em virtude destas prévias considerações, é de se reconhecer as dificuldades em 

determinar quem é o responsável por uma conduta delituosa no âmbito das ações empresariais. 

A situação ganha contornos mais preocupantes quando se avalia a imputação de determinada 

conduta a este responsável. E este cenário de insegurança encontra suas origens, também, na 

atecnicidade da aplicação dos conceitos da teoria do crime, assim como na importação de 

teorias desenvolvidas sob o manto de uma estrutura jurídica distinta da brasileira, o chamado 

transplante jurídico9.  

E as razões que conduzem o presente trabalho refletem uma das vertentes do estudo 

nesse novo cenário que enfrenta o Direito Penal contemporâneo: delimitar os deveres de 

garante de proteção do administrador de empresa. Isso porque, acredita-se que o ponto mais 

transversal e controvertido, seja pelo ponto de vista Político Criminal ou pela perspectiva 

dogmática, é o da responsabilidade por omissão imprópria atribuível ao administrador da 

empresa10. E não poderia ser diferente, dado que o tema da omissão imprópria - comissão por 

omissão11 - apresenta múltiplas questões dogmáticas, como as que se elenca a seguir a título 

                                                      
BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Do tratamento penal da ingerência. Tese de livre docência, Universidade de São 

Paulo, Faculdade de Direito, 2015, p. 264. 
7 Em sentido figurado, a expressão é utilizada nos casos em que alguém é escolhido arbitrariamente para se 

responsabilizar por algo que geralmente não tenha cometido. Também utilizada na cultura espanhol (chivo 

expiatório) e na cultura norte americana (scapegoatinhg).  
8 FISSE, Brent; BRAITHWAITE, John. Corporations, Crime and Accountability. Melbourne: Cambridge 

University Press, 1993, p. 29: “Corporations, if left to their own devices, will try to deflect responsibility to a 

select group of sacrificial personnel, often at a lower level than the actual source of skulldugger.” 
9 Sobre a chamada teoria dos transplantes jurídicos, ver GRECO, Luís; LEITE, Alaor. A “recepção” das teorias 

do domínio do fato e do domínio da organização no Direito Penal econômico brasileiro: Observações sobre 

as formas de intervenção no delito na Ação Penal 470 do Supremo Tribunal Federal brasileiro (“Caso Mensalão”). 

In.: Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik. v. 7-8, 2015, p. 386-393. 
10 Para maior aprofundamento: MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos. Derecho penal económico y de la 

empresa. Parte General. Valencia: Tirant lo Blanch, 2007, p. 493. 
11 O presente trabalho tem preferência pela utilização do termo “omissão imprópria” para se referir às omissões de 

garante. Segue-se, aqui, a linha adotada por TAVARES ao registrar que “Modernamente, tem-se questionado, 

inclusive, essa denominação de crimes omissivos impróprios, afirmando-se que ela não é a mais adequada, sendo 

mais inadequada ainda a denominação de crimes comissivos por omissão, pois não se trata de crime comissivo, 

senão de crime omissivo.”  TAVARES, Juarez. As Controvérsias em torno dos Crimes Omissivos. Rio de 

Janeiro: Instituto Latino-americano de Cooperação Penal, 1996, p. 64-65; O autor reproduz o mesmo pensamento 

na obra Teoria dos crimes omissivos. TAVARES, Juarez. Teoria dos Crimes Omissivos. Madrid, Barcelona, 
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ilustrativo: a causalidade entre o não fazer e o resultado produzido; a fundamentação do dever 

jurídico; as fontes do dever de atuar para evitar o resultado material; a possível equivalência ou 

equiparação entre a ação e a omissão; a distinção entre um fazer positivo e a omissão; a posição 

de garante; e a própria estrutura dos delitos de omissão imprópria. 

Tendo em vista as mencionadas questões, é comum o reconhecimento da posição 

de garante de proteção do administrador de empresa, objeto de análise deste trabalho, por meio 

de critérios gerais. A razão para isso é das mais simples: a lei penal não oferece, e nem poderia 

oferecer, um catálogo satisfatório com todas as possíveis posições de garante, cabendo ao 

intérprete da lei encontrá-las. E é diante desse vácuo legislativo12 e, até certo ponto, 

doutrinário/jurisprudencial, que se tem recorrido à caracterização do 

administrador/executivo/superior13 como garante de proteção de forma automática e 

discricionária, reconhecendo que aquele administrador teria, indistintamente, o dever de 

impedir cursos causais perigosos produzidos por coisas ou pessoas da empresa. Não há nada 

que defina, em última análise, o que permite atribuir à inatividade de determinados sujeitos, 

especialmente obrigados a um dever de agir, para impedir um resultado material tal como se o 

tivessem causado ativamente.  

A normatização do Código Penal Brasileiro (CPB), com a reforma de 1984, passou 

a tratar do elemento do tipo omissivo impróprio, elencando as fontes do dever de agir nas 

alíneas do §2º do art. 1314. Em que pese a referida previsão legal, não foram estabelecidos 

parâmetros para identificar a relação entre a lei e o dever do indivíduo de evitar o resultado15.  

                                                      
Buenos Aires, São Paulo: Marcial Pons. 2012, p. 312 ss. ESTELLITA, seguindo o posicionamento de 

KAUFMANN e de BOTTINI, adverte que “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 a 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.” ESTELLITA, Heloísa. 

Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão: estudo sobre a responsabilidade omissiva 

imprópria de dirigentes de sociedades anônimas, limitadas e encarregados de cumprimento por crimes praticados 

por membros da empresa. São Paulo: Marcial Pons, 2017, p.75. 
12 O referido vácuo legislativo é justificável. Aqui, não haverá qualquer pretensão de se apresentar novas teorias 

acerca da posição de garante, nem tampouco se limitar a criticar a previsão legislativa do Código Penal brasileiro. 
13 A análise dos conceitos será realizada em item próprio no transcorrer do trabalho. 
14 Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. 

Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.  

(...) 

§ 2º - 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. Acesso em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm 
15 Segundo BOTTINI, “o Código Penal brasileiro expõe que o dever de garante, que fundamenta a 

responsabilidade na omissão imprópria, decorre da lei, da assunção, ou da criação de um risco precedente. Ainda 

que existam parâmetros taxativos, deve-se identificar de que forma a lei se relaciona com o dever de evitar o 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm
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E aqui revelam-se os primeiros questionamentos: o dever de garante de proteção é 

direcionado a todo e qualquer perigo ao bem jurídico tutelado? É possível afirmar a existência 

de um dever genérico de solidariedade? Deve haver dependência entre os sujeitos? Qual o 

fundamento da posição de garante de proteção dos dirigentes? Qual a fonte do dever de proteção 

do dirigente? Qual o alcance do seu dever de atuar? Quais condições são necessárias para que 

se possa afirmar a identidade estrutural entre sua conduta omissiva e a não evitação do resultado 

lesivo a determinado bem jurídico?  

Essas são algumas perguntas que carecem de respostas para delimitar a 

responsabilidade penal do dirigente de empresa quando presente a posição de garantidor.16 E 

tais questões reforçam a importância do tema e a necessidade de uma análise detida de seus 

fundamentos.  

Com efeito, a opção pelo tema da posição de garante derivada do dever de proteção 

decorre, conforme já consignado, da aplicação indiscriminada, pelos nossos Tribunais, das mais 

diversas teorias que fundamentam uma posição de garantia, prescindindo da mais rasteira 

análise técnica. A dificuldade em identificar e delimitar o dever de atuar dos dirigentes de 

empresas de acordo com o conteúdo do dever de proteção indicado no art. 13, §2º, inciso a, do 

Código Penal abre margem para referida discricionariedade.  

A bem da verdade, pode-se considerar que os delitos omissivos impróprios são uma 

das fontes mais importantes de expansão da manifestação punitiva de difícil controle, colocando 

em xeque o princípio da mínima intervenção17. Casos referentes à imputação de 

responsabilidade penal por omissão imprópria a dirigentes de empresa já estampam as capas 

das principais revistas e jornais do Brasil, como se pôde observar na tão comentada Ação Penal 

470 – Mensalão – e na denominada Operação Lava Jato e seus desdobramentos. Tais exemplos, 

                                                      
resultado, quais as características da assunção que transformam alguém em garante, e qual o caráter do risco 

precedente criado, para imputar o resultado posterior ao omitente.” BOTTINI, Do tratamento geral da 

ingerência, p.2. 
16 O tema da omissão, por si só, representa uma inquietação deliberada diante do incontestável estado de perigo 

instalado no Brasil que, baseado na falácia de se tornar um movimento de combate aos crimes praticados “pelas 

elites”, vem desconsiderando sobremaneira direitos e garantias individuais. TAVARES demonstrou a mesma 

preocupação ao afirmar que, quanto aos deveres de garantidor, “a primeira grande discussão está em se 

determinar, praticamente, sua fonte e seus limites. Se as condições pessoais de vinculação entre o omitente e a 

vítima ou entre o omitente e a fonte produtora do perigo implicam a geração de um dever de impedir o resultado, 

a responsabilidade pelo fato ocorrido só pode se dar sob dois pressupostos: a) da mais precisa identificação 

dessas condições; b) da efetiva demonstração de que o agente era capaz de realizar a ação necessária a evitar o 

resultado, conforme suas características típicas. Como, ademais, a responsabilidade, nessa hipótese, deve estar 

associada.” TAVARES, Teoria dos crimes omissivos, p. 45.  
17 TAVARES não limita as razões da expansão dos delitos omissivos em argumentos de ordem prática, por 

exigência política criminal. O autor sustenta a comunhão entre o Direito Penal, a política criminal e os seus 

pressupostos, na medida em que há uma necessidade prática de encontrar soluções aos problemas apresentados 

pela sociedade em determinado momento, uma necessidade teórica de se definir os pressupostos e o vínculo entre 

o trabalho científico e às suas finalidades. TAVARES, Teoria dos crimes omissivos, p. 36. 
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por si só, explicitam a transversalidade do tema e a sua importância no atual cenário dos delitos 

cometidos no âmbito das empresas com organização hierarquizada e complexa.  

É de se ressaltar, por oportuno, que a opinião amplamente majoritária da doutrina se 

pronuncia a favor de se responsabilizar por omissão o dirigente de empresa que não evita as 

condutas delituosas cometidas no âmbito de atuação daquela empresa. A discussão se centra, 

vale dizer, em determinar a origem do dever de atuar e amplitude da obrigação de evitar fatos 

delitivos, motivo de discrepâncias em torno de casos como o suborno de funcionários, ações 

violentas de um segurança na discoteca e ações fraudulentas frente aos clientes da empresa.  

O que se buscará neste trabalho é argumentar em torno dos pressupostos, fundamentos 

e limites de uma eventual posição de garante de proteção do dirigente de empresa nos casos em 

que se possa basear uma responsabilidade na omissão imprópria do tipo.  

É evidente que o intuito da presente dissertação não será dar uma última palavra sobre 

o complexo tema das omissões impróprias, até porque seria muito pretensioso. Nessa 

perspectiva, haja vista as limitações de tempo e espaço, o enfrentamento do tema exigirá a 

fixação de conceitos, optando por determinada linha de pensamento e metodologia. Assim 

sendo, não serão objeto de análise dessa dissertação as questões referentes à: i) distinção entre 

ação e omissão; ii) discussão a respeito dos elementos subjetivos da omissão imprópria; e iii) 

análise da antijuridicidade, culpabilidade e punibilidade. A dissertação se limitará, portanto, à 

análise dos aspectos objetivos da tipicidade da omissão imprópria quanto aos deveres de garante 

de proteção. 

Para tanto, serão apresentadas, preliminarmente, as possíveis soluções oferecidas pela 

doutrina para se responsabilizar os diretores de empresa a título de garante de proteção. Em 

seguida, será feita a ancoragem conceitual necessária para o posterior desenvolvimento da 

dissertação. Sucessivamente, realizar-se-á a aproximação aos pressupostos da imputação 

omissiva imprópria. Fixadas as bases inicias, serão analisadas as teorias que fundamentam os 

deveres de garantia e suas técnicas de tipificação, com posterior tomada de posição. Em 

seguida, o dever de proteção e as suas implicações no âmbito empresarial serão o objeto de 

exame, coluna dorsal do presente estudo. Tentar-se-á delimitar, nesse ponto, o âmbito de 

proteção dos administradores, afastando a existência de um dever genérico, utilizado como via 

para solucionar o vazio de responsabilidade dos administradores. 

Finda esta introdução, passa-se, então, a enfrentar o problema: o dirigente empresarial 

como garante de proteção. 
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1. O PROBLEMA: O DIRIGENTE DE EMPRESA COMO GARANTE 

 

  

1.1 Entre o paradigma da responsabilidade individual e as tendências da responsabilidade 

coletiva 

 

 

Desde que a chamada delinquência econômica constituiu em si mesma um objeto de 

estudo por parte dos penalistas, as definições daquilo que se costumou denominar de Direito 

Penal Econômico sofreram diversas alterações. Em que pesem tais modificações, adota-se aqui, 

como outrora afirmado, que não se está diante um novo Direito Penal, mas sim de uma 

denominação comum para um grupo de problemas e casos nos quais as respostas tradicionais 

costumam sofrer alterações. 

Isso é particularmente certo quando se trata de autoria e participação, uma vez que a 

criminalidade de empresa enseja maior complexidade na imputação de um delito, seja ela 

objetiva ou subjetiva.18Toda empresa, independentemente de seu tamanho e do número de 

funcionários, fundamenta-se basicamente em dois pilares: a divisão do trabalho e a coordenação 

das atividades desenvolvidas em seus diversos níveis hierárquicos19. Desde um pequeno 

comércio, que conta com apenas um funcionário que atende aos clientes, cuida do estoque e 

toma pequenas decisões que ditam o dia-a-dia do empreendimento, até uma grande corporação 

com emaranhados de funcionários, divididos em diversos níveis hierárquicos, cada qual 

responsável por funções específicas e que, juntos, formam o todo e cumprem a finalidade da 

instituição, devem sempre estar em conformidade com o Direito, ou seja, toda empresa deve 

ter um fim lícito.20 

                                                      
18 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ registra que a doutrina penal do final do século passado e começo deste vem debatendo 

assiduamente o tema da responsabilidade penal do diretor de empresa pelos fatos por ele ordenados e executados 

por seus subordinados. Segundo a autora, as soluções propostas que recorrem a todas as possíveis formas de 

imputação de responsabilidade penal nem sempre são dogmaticamente satisfatórias para determinado ordenamento 

jurídico. Para o aprofundamento no tema: ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura. Criminalidad de empresa, 

criminalidade organizada y modelos de imputación penal. In. Delincuencia organizada. Aspectos penales, 

procesales y criminológicos. Eds. Juan Carlos Ferré Olivé y Enrique Anarte Borallo. Huelva: Universidad de 

Huelva Publicaciones, 1999, pp. 199-235.  
19 Segundo CEBALLOS, “En la actualidad, cualquier organización humana orientada al desarrollo de una 

actividad económica debe fundamentarse en estos dos requisitos: a) la división del trabajo en las distintas tareas 

para completar la actividad y, b) la adecuada coordinación sobre las mismas.” CEBALLOS, Elena B. Marín de 

Espinosa. Criminalidad de Empresa: la responsabilidade penal en las estructuras jerarquicamente 

organizadas. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2002, p. 33. 
20 CEBALLOS, Criminalidad de Empresa, p. 34. 
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E esse contexto de complexas estruturas organizacionais das empresas, somado à 

avidez incessante por maiores benefícios econômicos, de quebra de metas e, de expansão dos 

negócios, abre margem para o cometimento de condutas ilícitas, sejam elas praticadas pelos 

funcionários de baixo escalão das empresas, ou pelos próprios dirigentes. Essa vertente de 

criminalidade foi conceituada por SCHÜNEMANN como criminalidade de empresa 

(Unternehmenkriminalität)21, conceito que engloba todos os delitos em que, por meio da 

atuação de uma empresa, lesionam bens jurídicos e interesses externos, incluindo aqueles 

referentes aos próprios colaboradores da empresa22.  

Assim, a crescente difusão dos crimes cometidos no âmbito empresarial acarreta 

severas discussões no que toca à complexa imputação da responsabilidade penal. Daí porque a 

complexidade do modo de produção industrial, a comercialização de produtos, a divisão de 

trabalho dentro da própria empresa – distribuindo-se direitos e deveres – tanto horizontal como 

verticalmente, a delegação de funções, o princípio da confiança e a divisão entre quem atua e 

quem é o responsável pelo fato coloca em cheque a teoria do delito aplicada à responsabilidade 

individual.  

Em verdade, verifica-se que os crimes, antes cometidos individualmente, ou em 

simples concurso de agentes, hoje ocorrem de maneira coletiva, em meio às elaboradas 

engrenagens empresariais, por meio de diversos indivíduos funcionalmente organizados, 

dificultando a identificação real dos papéis de cada um deles23. E é diante desse cenário que o 

Direito Penal busca dar respostas dogmáticas para essas novas demandas, em especial naquilo 

que se refere aos crimes omissivos impróprios e, como consequência, à posição de garante. A 

                                                      
21 Esta categoria não deve ser confundida com a criminalidade na empresa (Betriebskriminalität), a qual contempla 

o comportamento socialmente danoso cometido por colaboradores contra própria empresa ou contra outros 

colaboradores, ou seja, cometidos à margem da empresa. Ibid, p. 38.  
22 Segundo SCHÜNEMANN: “todo el âmbito de los delitos económicos em los que por médio de uma e actuación 

para uma empresa se lesionan bienes jurídicos e interesses externos, incluídos los bienes jurídicos e interesses 

próprios de los colaboradores de la empresa.” SCHÜNEMANN, Cuestiniones, p. 531. 
23 Esta dificuldade, segundo ZUÑIGA RODRIGUEZ, tem sua origem nos seguintes fatores: o complexo modo de 

produção industrial e comercialização dos produtos; a divisão do trabalho dentro da própria empresa, tanto vertical 

quando horizontalmente; o princípio da delegação de funções; o princípio da confiança e a excisão entre aqueles 

que atuam e os que são responsáveis pelas ações. ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Criminalidad de empresa, p. 207 e 

ss. 
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criminalidade transnacional24, organizada e de empresa25, encontram terreno fértil no contexto 

da globalização. Com efeito, e consoante advertiu SCHÜNEMANN, talvez não haja nenhuma 

outra palavra ou expressão como globalização que tenha percorrido a história da humanidade 

de forma tão rápida e avassaladora. Aassim, haveria um problema referente à produção 

legislativa em cada Estado, diante da “quantidade” de legislação penal ou política criminal 

globalizada ou global.  

Associando o conceito de globalização e o Direito Penal , o autor alemão sintetiza tal 

cenário em quatros aspectos: i) o Direito Penal global necessário para a proteção de bens 

jurídicos que já não podem ser protegidos de modo efetivo pelos Estados, como o meio 

ambiente global referente à contaminação transfronteiriça; ii) o Direito Penal global natural dos 

tipos comuns a todas os Estados, como assassinato, violação ou furto; iii) o Direito Penal global 

possível das novas criminalizações, aceitáveis para todas as culturas jurídicas que têm em conta 

novas necessidades de proteção; iv) O Direito Penal global “impossível”, que já não é aceitável 

para diversas culturas jurídicas.26 

WINFRIED HASSEMER, quando tratou da referida alteração, citou as seguintes 

mudanças características do novo modelo penal: as reformas na parte especial dos códigos 

visando agravar a pena e tutelar crimes de natureza nova (econômicos, ambientais, 

criminalidade organizada etc.); expansão da previsão normativa dos delitos de perigo abstrato; 

proteção a bens jurídicos universais e de difícil definição27; redução das liberdades individuais 

                                                      
24 SOUZA, Artur de Brito Gueiros. Preso estrangeiros no Brasil: aspectos jurídicos e criminológicos. Rio de 

Janeiro: Lumen Juns, 2007; JAPIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano. O tribunal penal internacional. A 

internacionalização do Direito Penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. CASTALDO, Andréa. Criminalidad 

organizada y mercado económico – financiero, in Guillermo J. Yacobucci (Coord.), El crimen organizado. 

Desafíos y perspectivas en el marco de la globalización, Ed. Ábaco, Bs. As., 2005, p. 275. Referente à globalização 

e as novas formas de criminalidade, KLAUS TIEDEMANN chega a afirmar que os crimes econômicos se 

incrementaram nos últimos anos e, consequentemente, foi desenvolvida uma persecução penal mais intensa e 

foram aplicadas sanções mais rigorosas. TIEDEMANN, Klaus. Derecho penal y nuevas formas de criminalidad. 

Trad. Manuel Abanto Vásquez. Lima: Grijley, 2007, p. 1. 
25 LUIGI FOFFANI registra a existência de uma “osmose substancial” entre os fenômenos da criminalidade 

organizada e criminalidade de empresa, uma vez que a primeira é, por natureza, econômica, que por sua vez é cada 

vez mais organizada. FOFFANI, Luigi. Criminalidad organizada y criminalidad económica. Revista Penal, 

Salamanca, n. 7, 2007, p. 56. 
26 SCHÜNEMANN, Bernd. El Derecho en la globalización económica: imperialismo del líder y colonización 

de los órdenes jurídicos ¿Instrumentalización del Derecho Penal?, em Globalización e internacionalización 

del Derecho penal. Implicaciones político-criminales y Dogmáticas, Moisés Moreno (coordinador), Editora Ius 

Poenale, Cepolcrim, México, 2003, p. 115 e ss.  Nas palavras de JUAREZ TAVARES: “O mesmo processo se 

amplia com a globalização, só que, agora, sob influência direta de um modelo econômico e político hegemônico, 

imposto pelos países mais desenvolvidos àqueles da chamada periferia, com uma consequência bem determinada: 

reger ou até mesmo substituir a legislação nacional pelos preceitos regulamentares das grandes empresas”. 

TAVARES, Teoria, p. 41. 
27 BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva. Critérios Político-Criminais da Intervenção Penal no âmbito 

econômico: uma lógica equivocada. In: FRANCO, Alberto Silva (Coord); LIRA, Rafael (Coord). Direito Penal 

econômico: questões atuais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. Sobre a autonomia científica do Direito Penal 

Econômico, acredita-se que não se trata de um novo ramo do Direito Penal, com de autonomia científica do Direito 
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no processo penal; expansão da imputação coletiva; e, por fim, no âmbito da execução, uma 

nítida redução das hipóteses de benefícios concedidos aos condenados28.  

Em uma relação de causa/efeito lógica, o referido processo de globalização acabou por 

fragilizar os Estados, outrora reputados como entes autodeterminados e independentes de 

influências externas, evidenciando as integrações econômica e política por meio de acordos, 

como a formação de grandes blocos econômicos. Assim como fora consignado por 

SCHÜNEMANN, ZUÑIGA RODRIGUEZ critica o fato da integração econômica, que supõe 

políticas comuns em várias frentes, não produzir, paralelamente, uma comunhão de critérios 

em matéria de Política Criminal e, sobretudo, em relação à legislação penal.29 MARTINEZ-

BUJÁN PÉREZ, ao avaliar este cenário, o qualificou como sendo um “fenômeno da excisão”30, 

                                                      
Penal tradicional. A bem da verdade, o que se verifica é o processo lógico de desenvolvimento social, econômico 

e cultural em razão do constante evoluir das relações humanas, isto é, como os atuais valores sociais são distintos 

daqueles existentes quando da formação dos Estados modernos, certamente os valores objeto de tutela penal 

também sofrerão ampliação ou modificação. Não há que se falar em flexibilizações desmedidas dos conceitos 

básicos da dogmática penal tradicional, exigindo-se que se reafirme a necessidade de se observarem as garantias 

penais, sob o risco de imposição de um Direito Penal ainda mais desagregador e seletivo. SCHÜNEMANN, Bernd. 

Delincuencia empresarial: cuestiones dogmáticas y de política criminal. Buenos Aires: Fabián J. Di Plácidos, 

2004, p. 19. 
28 A proposta hassemeriana de se criar um novo ramo do direito, derivado do Direito Penal, para se combater a 

nova criminalidade não é algo isolado na dogmática. Próximo a este modelo, pode-se citar a idéia de “Direito 

Penal de duas velocidades” de SILVA SÁNCHEZ, o qual propõe que o Direito Penal se subdivida em dois 

modelos, de forma que: “Em conclusão, pode-se afirmar que certamente existe, como mencionado no princípio, 

um espaço de expansão razoável do Direito Penal. O espaço de expansão razoável do Direito Penal da pena de 

prisão é dado pela existência de condutas que, por si sós, lesionam ou põem em perigo real um bem individual; 

eventualmente, cabe admitir o mesmo a propósito de bens supra-individuais, sempre que efetivamente lesionados 

ou colocados sob perigo real pela conduta do sujeito em concreto. Nesse âmbito, ademais, a razoabilidade da 

expansão requereria plena salvaguarda de todos os critérios clássicos de imputação e princípios de garantia. 

Paralelamente a isso, pode-se admitir resignadamente a expansão – já produzida – do Direito Penal até os ilícitos 

de acumulação ou perigo presumido, isto é, a condutas distanciadas da criação de um perigo real para bens 

individuais (e inclusive supra-individuais, desde que concebidos com um mínimo de rigor). Mas a admissão da 

razoabilidade dessa segunda expansão, que parece acompanhada dos traços de flexibilização reiteradamente 

aludidos, exigiria inevitavelmente que os referidos ilícitos não recebessem penas de prisão. Na medida em que 

essa exigência não vem sendo respeitada pelos ordenamentos jurídicos de diversos países, até o momento, a 

expansão do Direito Penal carece, em minha opinião, da requerida razoabilidade político-jurídica.” SILVA 

SÁNCHEZ, A expansão do Direito Penal, p. 147. Desta forma, há proximidade entre a teoria de HASSEMER e 

de SILVA SÁNCHEZ, porém este crítica o primeiro por entender que o novo modelo tutelador da criminalidade 

moderna não precisa se situar fora do Direito Penal.  
29 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura. Bases para un modelo de imputación de responsabilidad penal a las 

personas jurídicas. Navarra, Ed. Aranzadi, 2009, Tercera Edición, p. 71: “Pero, laintegracion económica que 

supone políticas comunes en varios frentes, no producen una comunión de critérios en materia de Política 

Criminal y menos aún en acercaminetos de las legislaciones penales”. 
30 O autor afirma que as discussões têm sua gênese quando o sócio-proprietário da empresa não realiza a 

materialidade da conduta típica, mas se limita a emitir ordens para que o administrador execute. O fenômeno da 

excisão é um marco nos delitos, levando a doutrina especializada a propor alternativas à responsabilidade do 

sócioadministrador, como também do Conselho de administração de uma sociedade, que tem o poder de decisão. 

MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos. Derecho Penal Económico. Parte General. Valencia: Tirantlo Blanch, 

1998. p. 197. Corroborando tal entendimento: SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Responsabilidad penal de las 

empresas y de sus órganos en derecho penal. In: Libro-homenaje a Roxin. Barcelona: Bosch. 1995, p. 369; 

BACIGALUPO ZAPATER, Enrique. Curso de Derecho Penal económico. Marcial Pons. Barcelona. 1998. p. 

87. 
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no qual os sujeitos que executam materialmente o fato ilícito podem não ser os mesmos que 

delimitaram o plano executivo31. 

Diante deste novo contexto e da necessidade de uma resposta adequada do Direito 

Penal à criminalidade de empresa, que conta com condutas até então desconhecidas, a doutrina 

apresentou possíveis soluções para se responsabilizar penalmente os dirigentes de empresas, e 

não somente os executores das ações32, tendo em vista o reconhecimento da ineficiência do 

sistema de imputação individual do Direito Penal clássico frente à necessidade de se criar novos 

mecanismos que respondam de forma mais eficiente a essas novas demandas.33 GÓMEZ-JARA 

DÍEZ, reconhecendo a alegada ineficiência, afirma que a teoria do delito tem seus fundamentos 

fixados no indivíduo e, uma vez que as pessoas jurídicas não contam com os atributos que 

caracterizam aquele indivíduo, é evidente a necessidade de se encarar a nova configuração da 

sociedade moderna, que não mais reflete aquela que viu nascer as primeiras construções da 

dogmática jurídico-penal.34  

A bem da verdade, a despeito dos esforços vertidos pela doutrina penal e pela 

jurisprudência para delimitar a responsabilidade penal do dirigente empresarial, os resultados 

seguem sendo certamente insatisfatórios35. A importação indiscriminada e que dispensa a mais 

rasteira análise técnica36 das diversas teorias que fundamentam a responsabilidade penal do 

                                                      
31 FEIJOO SÁNCHEZ afirma que dentro das empresas e pessoas jurídicas que são potencialmente perigosas frente 

aos bens jurídicos, apresenta-se uma atomização ou fragmentação dos movimentos corporais, decisões sobre 

políticas gerais, decisões sobre fatos concretos, conhecimentos sobre riscos e compilação de informações por parte 

das empresas. FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. Imputacion de hechos delictivos em estructuras empresariales 

compleja. Centro de Investigación Interdisciplinar en Derecho Penal Economico, 2009, p. 3. 
32 Propõe-se, inclusive, a deixar de responsabilizar os executores, segundo SCHÜNEMANN: “la escassa 

capacidade de resistência frente a la actitud pro-delictiva del grupo por parte de quien, como regla general, esta 

obligado a obedecer dentro de uma escala jerarquizada; la eficácia auto-exculpatoria de quien siempre puede 

alegar queactúa de um modo altruísta em interés de la casa; la alta fungibilidade de los membros que ocupan las 

escalas inferiores de la organización, etc.” SCHÜNEMANN, Cuestiniones, p. 531. 
33 SCHÜNEMANN, Bernd. Consideraciones críticas sobre la situación espiritual de la ciencia jurídico-penal 

alemana. Trad. de Cancio Meliá, Bogotá, 1996, p. 30-31. 
34 GOMEZ-JARA DÍEZ, Carlos. Fundamentos Modernos de la responsabilidad penal. Montevidéu-Buenos 

Aires: Bdef, 2010, p. 5. 
35 Remete-se a leitora e o leitor do presente trabalho, como ponto de referência, para ESTELLITA, que registra: 

“Embora a literatura nacional ocupe-se cada vez mais do tema, há ainda muito espaço para a discussão acerca 

dos fundamentos, pressupostos, limites e conteúdo dos deveres de agir dos dirigentes de empresas em situações 

como as aqui analisadas”. ESTELLITA, Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, p. 

29. 
36 ESTELLITA sustenta que “muito embora haja disciplina legal, literatura, alguma jurisprudência e muitos 

casos de omissão imprópria em nosso país, as dificuldades que a criminalidade de empresa tem colocado para 

essa forma de imputação ainda merecem ser examinadas, identificadas e, dentro do possível, solucionadas dentro 

do arcabouço legal em vigor, pena de se estabelecer, com pretensão de permanência, uma ilegal responsabilidade 

“por posição”, ou pela mera ostentação formal da condição de administrador, que não encontra acolhida em 

nosso direito positivo.” ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, 

p. 30. 
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dirigente de empresa, pelos Tribunais brasileiros, das mais mascaram a verdadeira função das 

teorias: a solução de casos concretos.37  

Dessa forma, neste primeiro momento, ainda que de forma sintética, forçoso que se 

dedique um tópico para analisar as possibilidades já visitadas pela doutrina para a solução desta 

questão, salientando que se discorrerá somente acerca das soluções de responsabilidade para os 

dirigentes das empresas, quais sejam por meio da autoria mediata, coautoria, participação e pela 

omissão. 

 

 

1.1.1 Soluções de autoria: autor mediato e coautor 

 

 

As dificuldades de imputação no contexto empresarial com estrutura complexa 

ensejaram a busca por novas vias para realizar imputações penais no âmbito interno da empresa. 

A autoria mediata foi objeto de viva discussão referente à possibilidade de transferir para a 

empresa aquilo que se entendeu como um aparato organizado de poder. Entretanto, o conceito 

de autoria mediata estaria, obrigatoriamente, atrelado à necessária utilização de um instrumento 

carente de autonomia, chamado de executor imediato, assim como do denominado homem 

detrás, o executor mediato. O fundamental, nesses casos, é determinar a responsabilidade penal 

de cada um deles, se tanto um quanto o outro, o operário da fábrica e o membro de 

administração, por exemplo, devem ser responsabilizados pela suposta prática criminosa.  

A autoria mediata, a grosso modo, pode ser exemplificada da seguinte forma: 

determinado autor domina a vontade alheia, servindo-se deste como instrumento para a prática 

                                                      
37 As teorias não são - ou ao menos não deveriam ser - instrumentos a serem utilizados sem qualquer rigor científico 

para satisfazer eventual ânsia punitivista. GRECO e ESTELLITA são críticos contumazes dessa importação 

desmedida e sem qualquer propósito. Segundo os autores, “o direito é uma ciência prática, que se propõe a 

resolver problemas da vida em sociedade de forma correta, e não apenas a calar os envolvidos com um ato de 

força. Uma teoria jurídica não é um rótulo, uma expressão (“domínio do fato”), que abrevia um enunciado 

abstrato (“autor do crime é quem tem o domínio do fato”) e está vinculada ao nome ou à autoridade de 

determinado autor (“ROXIN”), e sim uma tentativa de dar uma resposta correta a problemas concretos com que 

se verão confrontados os aplicadores do direito em seu dia-a-dia. Isso significa que o significado e o alcance de 

uma teoria só podem ser compreendidos uma vez que se esteja em condições de correlacionar a teoria a uma 

gama de problemas concretos. Essa capacidade tem, como qualquer outra, de ser treinada. O estudo abstrato das 

teorias tem de ser, assim, complementado pela aplicação dessas teorias a casos concretos – da mesma maneira 

que a leitura de livro de idioma não capacita ninguém a falar a língua.” GRECO, Luís, ESTELLITA, Heloisa. 

Direito Penal – Parte Geral: estudo por meio do método de resolução de casos. Working Paper. Sobre o 

mesmo tema, SIQUEIRA afirma que alguns autores brasileiros já utilizam a técnica de resolução de casos, que “é 

um modelo metodológico de produção dogmática amplamente adotado na Alemanha, o qual já vem sendo utilizado 

no Brasil, embora de modo incipiente, por penalistas como Juarez Tavares, Luís Greco, Alaor Leite e Adriano 

Teixeira”. SIQUEIRA, Flávia. O Princípio da confiança no Direito Penal, Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 

2016, p. 35-36. 



25 
 

criminosa, como no caso de um médico que, pretendendo matar um paciente, utiliza-se de uma 

enfermeira para a aplicação de uma injeção letal.  

Tem- se em ROXIN o precursor de toda a teoria que envolveu o conceito de autoria 

mediata. Em sua obra Autoría y dominio del hecho38, o autor alemão adota a teoria do domínio 

do fato como critério configurador da autoria. Para que se configure a autoria mediata seriam 

necessários, segundo ROXIN: i) o domínio da ação; ii) o domínio funcional do fato; e iii) o 

domínio da vontade.39  

Resumindo e centrando a atenção ao pressuposto do domínio da vontade, SILVA 

SÁNCHEZ40 assinala quatro hipóteses de ocorrência: i) erro de proibição por parte do autor 

imediato, caso do exemplo supracitado; ii) autor imediato atuando mediante coação; iii) 

inimputabilidade do autor imediato; e iv) a autoria por meio dos aparatos organizados do poder, 

hipótese esta não pacífica na doutrina, alvo de severas críticas, como se tratará adiante.41 

A teoria do domínio da vontade por meio dos aparatos organizados de poder inclui 

uma nova possibilidade para a caracterização da autoria mediata, desenvolvida por ROXIN com 

a finalidade de punir os altos escalões militares que planejavam e ordenavam crimes contra a 

humanidade, porém jamais os executaram com as próprias mãos. Assim, seria possível 

estabelecer alguns pontos de encontro entre os aparatos organizados do poder e da empresa, 

uma vez que em ambos os casos os dirigentes da organização poderiam planejar determinado 

ato ilícito e transmiti-lo aos níveis intermediários, os quais, finalmente, delegariam aos 

subordinados (executores). As empresas, portanto, possuiriam as mesmas características dos 

                                                      
38 CLAUS ROXIN desenvolveu, em 1963, a chamada teoria do domínio por organização, buscando solucionar os 

problemas referentes à responsabilização por crimes contra a humanidade e genocídio cometidos por membros de 

altos cargos e altos funcionários do aparato de poder no governo Nazista. Assim, por meio da referida teoria, 

ROXIN assevera que, quem emprega uma máquina organizada em qualquer lugar, distribuindo ordens aos seus 

funcionários, é autor mediato em virtude do domínio da vontade. ROXIN, Claus. Autoría y dominio del hecho 

en Derecho penal, traducción de Joaquín Cuello Contreras y José Luis Serrano Gonzáles de Murillo, Madrid, 

Marcial Pons, 2000, p. 275. 
39 Para ROXIN, é possível falar em domínio da vontade nas máquinas ou estruturas de poder organizadas, pois o 

indivíduo que as manejam tem a sua disposição um instrumento para cometer crimes, sem ter que delegar sua 

realização à decisão autônoma do executor. Assim, nos casos dos crimes de guerra, de Estado ou de organizações, 

não se pode deixar de analisa-los em razão de barreiras de imputação individual, uma vez que “Las figuras 

jurídicas de autoría, inducción y complicidad, que están concebidas a la medida de los hechos individuales, no 

pueden dar debida cuenta de tales sucesos colectivos, contemplados como fenómeno global”. ROXIN, Autoría y 

domínio, p. 270 e ss.  
40 SILVA SÁNCHEZ destaca com peculiar poder de síntese que: “al administrador se le impute uma 

instrumentalización de los inferiores que realizaron de modo directo el hecho, al encontrarse éstos en error, o 

carecer de la cualificación precisa o ser sometidos a presión por las ordenes dictadas desde arriba... em el caso 

que el delito cometido por el empleado subordinado responda”. SILVA SANCHÉZ, Jesús Maria. Criterios de 

asignación de responsabilidade en estructuras jerárquicas em Empresa y delito en el nuevo Código Penal. 

Dirigido por Enrique Bacialupo. Consejo General del Poder Judicial: Madri, 1997, p. 32.  
41 NUÑES CASTAÑO, Elena. Responsabilidad penal em la empresa. Valencia: Tirant lo Blanch, 2000, p. 174.  
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aparatos de poder e, assim sendo, poderia utilizar a teoria com a finalidade de punir os dirigentes 

de empresas por crimes comuns, praticados por seus subordinados42. 

Para a caracterização da autoria mediata por meio da teoria do domínio da vontade, 

alguns elementos são necessários e devem inicialmente ser preenchidos. Segundo ROXIN, para 

se afirmar uma autoria mediata, em primeiro lugar, é preciso que haja um poder de mando sobre 

a organização. O aludido domínio supõe que o agente tenha a capacidade de dar ordens que 

devem ser cumpridas para o funcionamento daquela organização, sendo indiferente o nível 

hierárquico que ocupa o agente.  

Outro elemento necessário é a existência de uma estrutura de poder hierarquicamente 

organizada, devendo o homem detrás ocupar uma posição de alto escalão naquela estrutura e, 

além disso, que os executores o reconheçam como tal. Isso porque, deve-se considerar a 

empresa como uma máquina, que funciona de maneira automática, de modo que o cumprimento 

da ordem se daria pela dinâmica institucional43. Ademais, deve o homem detrás encontrar-se à 

margem do Direito. Pertencem a esse tipo de organização os aparatos de poder estatais, 

organizações criminosas comuns e organizações terroristas. 

O terceiro elemento é a possibilidade de se substituir o executor, não tendo este uma 

vinculação com o ato delituoso, ou seja, poderia o superior hierárquico substitui-lo, sem 

prejuízo da ocorrência do mesmo ato delituoso44. Em palavras diversas, o autor imediato seria, 

tão somente, uma figura mutável, uma engrenagem que poderia ser movida dentro da máquina 

do aparato de poder. O quarto elemento, por fim, é a alta vinculação e disposição do executor 

com o fato.  

Visto isso, abre-se um parêntese para apresentar as principais características da 

criminalidade de empresa enumeradas por ZÚÑIGA MÁRTÍNEZ45, as quais, como se 

denotará, coincidem com as características dos aparatos organizados do poder: i) pluralidade 

de sujeitos ativos, quando o coletivo é fortalecido, quando os sujeitos sentem-se respaldados, 

capazes de realizarem condutas de maior risco; ii) indeterminação dos sujeitos passivos; iii) 

complexidade em se identificar o nexo causal, tendo em vista a pluralidade de sujeitos ativos e 

                                                      
42 CEBALLOS, Criminalidad de Empresa, p. 64. 
43 CEBALLOS, Criminalidad de Empresa, p. 19. Neste ponto, cumpre salientar a crítica clara que faz JAKOBS 

ao questionar tal elemento, pois entende que a determinação de alto escalão é relativa e indeterminada, 

exemplificando com o Nazismo e indagando: se somente Hitler tinha a capacidade de dominar os demais, como 

se solucionaria em casos de decisões tomadas por subalternos que o contrariassem? JAKOBS, Günther. Derecho 

Penal. Parte General. Fundamentos y Teoria de la imputación Madrid: Marcial Pons, 1995, p. 783.  
44 JAKOBS novamente rechaça este elemento, pois entende que a necessidade de treinamentos específicos para se 

ocupar as posições em empresas, qualificações, não permitem que os dirigentes os substituam com facilidade. 

JAKOBS, Derecho Penal, p. 783. 
45 ZUÑIGA RODRIGUES, Criminalidad, p. 205-206.  



27 
 

passivos e a complexidade das organizações; iv) divisão de trabalho; v) hierarquia; vi) forma 

jurídica da empresa, dificultando a separação entre a pessoa jurídica e a pessoa física; vii) 

complexidade de comportamentos, tendo em vista a fragmentação de decisões de execuções de 

tarefas dentro da empresa entre diversos sujeitos; viii) fungibilidade dos subordinados; ix) 

formalização do funcionamento da empresa, ou seja, suas engrenagens funcionam de maneira 

praticamente automática. 

Diante das citadas características, poder-se-ia sustentar que a grande maioria delas 

seria comum aos aparatos organizados do poder, como pensado por ROXÍN para o 

desenvolvimento da sua teoria, e aos aparatos organizados da empresa, como se pretende por 

parte da doutrina. Porém, em um ponto a diferença é clara: se por um lado os aparatos 

organizados do poder funcionam à margem da lei, por outro as empresas estão submetidas a 

uma vasta normativa extrapenal. 

Há autores favoráveis à possibilidade de se estender a teoria dos aparatos organizados 

do poder ao âmbito empresarial, cumprindo enfatizar os posicionamentos de SCHÜNEMANN 

e SILVA SANCHÉZ46, que entendem plenamente possível a qualificação dos dirigentes de 

empresas como autores mediatos, ainda que os executores das ações atuem dolosamente ou 

senão mediante coação ou erro de proibição47. Contra a possibilidade de se utilizar da teoria 

dos aparatos organizados do poder para a responsabilização de dirigentes de empresas está o 

próprio ROXIN, que o faz sob o fundamento de que em uma empresa, com base jurídica, que 

conta com leis claras que regem o seu funcionamento, é de se esperar que não seja guiada por 

instruções ilegais.  

JAKOBS trilha outros caminhos para solucionar as questões controversas acerca da 

autoria mediata imputando responsabilidade penal a todos os criminosos a título de coautoria. 

Com rigor técnico, o coautor é considerado um autor e, por isso, a coautoria é uma autoria que 

se singulariza pelo domínio que todos os autores exercem sobre o fato, intervindo na execução 

do delito. Nesse sentido, JAKOBS lança mão da teoria do domínio funcional do fato, sob o 

argumento de que tanto quem articula, quanto quem executa a ação, têm consciência da ilicitude 

dos atos, e tanto o planejamento do ato, quanto a sua execução podem ser equiparados em 

                                                      
46 SILVA SANCHÉZ, Criterios de asignación, p. 40. 
47 SILVA SÁNCHEZ, inclusive, sustenta que “la atribuición de la condición de autor al administrador o alto 

directivo, incluso de la condición de autor mediato, em absoluto obsta a la posibilidad de estimar la participación 

punible de aquellos empleados o subordinados em los que pueda determinarse la concurrencia de los elementos 

objetivos y subjetivos de la figura. Ahora bien, a nuestro entender, para ello esnecessario em particular acreditar 

que éstos abandonaron su exclusivo papel loboral e intervenieron en la reorganización causal y um certo nível 

de conocimiento el alcance la misma”. SILVA SANCHÉZ, Criterios de asignación, p. 40. 
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termos de relevância para o sucesso da empreitada criminosa, ainda que se analise a 

responsabilidade subjetiva de cada sujeito separadamente, por meio de princípios diversos48. 

Verticalizando a análise das considerações apresentadas por JAKOBS, cumpre 

elucidar os requisitos necessários à configuração da coautoria: i) plano de acordo entre os 

sujeitos (tácito ou explícito), de modo que todos respondem pelos atos de todos, entendendo o 

autor alemão que bastaria o dolo comum49; e ii) divisão de trabalho; e iii) a contribuição de 

ambas as partes na fase executiva. O plano de acordo entre os sujeitos permitiria que cada 

coautor respondesse não somente pelo que fez, mas também pelo que fizeram os outros 

coautores, uma vez que o ato praticado por determinada forma não está circunscrito ao que fora 

realizado individualmente, ou seja, pelos aportes individuais. Segundo JAKOBS, somente 

assim seria possível respeitar o princípio da responsabilidade subjetiva, permitindo a imputação 

recíproca de cada autor da parte do fato global que não dominou. 

ROXIN criticou a possibilidade visitada por JAKOBS, afirmando que não há a decisão 

de se realizar a ação conjuntamente, muito menos a execução, pois, em meio aos complexos 

aparatos empresariais, normalmente o executor nem sequer conhece o dirigente. Seria o mesmo 

que exigir que determinado operário que extrai petróleo em uma longínqua jazida conheça o 

diretor de operações da empresa que tampouco visitou o local em que se davam os trabalhos. 

Nada obstante, ROXIN certifica a existência de verticalidade das estruturas hierárquicas, como 

no exemplo acima, afastando a coautoria, que pressupõe a horizontalidade de ditas estruturas.  

 

 

1.1.2 Soluções de participação 

 

 

Parte da doutrina entende, ainda, que a solução para a responsabilização do dirigente 

de empresa, o denominado homem detrás, estaria na participação. A tese aqui apresentada 

sustenta que o domínio efetivo e o poder de mando do dirigente são apenas fáticos ou 

                                                      
48 Sendo assim, segundo JAKOBS, a autoria se define como “domínio em al menos uno de los âmbitos de 

configuración, decisión o ejecución del hecho, no siendo relevane el hecho del domínio per se, sino en tanto que 

fundamenta uma plena responsabilidade por el hecho”. Afirma, ainda que “el no ejector participa en menor 

medida que el ejecurtor material, em forma de domínio de la decisión; sin embargo, este minus puede quedar 

compensado por um plus em el domínio material, em forma de domínio de la configuración, que se ejerce em el 

estádio de la preparación”. JAKOBS, Derecho Penal, p. 750. 
49 JAKOBS não entende com inexcusável um acordo explícito de vontades entre os coautores, propondo como 

critério decisivo em casos como este reduzir o mero ajuste de vontades entre o executor e o dirigente. Para o autor, 

os coautores sequer precisam se conhecer, bastando o pertencimento à mesma organização como manifestação de 

vontade. JAKOBS, Derecho Penal, p. 747. 
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naturalísticos, mas não alcançam um domínio do fato que exige a qualidade de autor. Segundo 

ROXIN, esta tese tem a vantagem de descrever uma estrutura vertical na imputação da 

responsabilidade, identificando uma característica fundamental do atuar do homem detrás.50  

Com efeito, aqueles que sustentam esta ideia, consideram que sempre que no âmbito 

de uma organização empresarial a conduta do executor consituti uma consequência previsível 

de uma ordem ou instrução dada por um superior hierárquico, perfazendo-se uma participação 

moral ou intelectual. Assim, aqueles que ordenam serão indutores que influenciam no 

subordinando, sujeito responsável, livre e consciente dos seus atos.  

Esta solução, entrentao, foi objeto de crítica desde o ponto de vista político criminal, 

pois, considerando o caráter hierárquico que existe no âmbito empresarial, com a delegação de 

funções e competências, não se pode aceitar que se impute o fato delitivo a aqueles que tomam 

decisões a título de indutores ou cooperadores necessários por atos que executam os 

subordinados.51 Nessa linha, SILVA SÁNCHEZ destaca que não se deve qualificar de partícipe 

quem domina de forma essencial todo o fato típico, uma vez que ele detinha pleno controle 

sobre os meios e instrumentos por meio dos quais se desenvolveu toda a atividade criminal.52 

No Brasil, o artigo 13, assim como o artigo 29, do CPB, descrevem, segundo grande 

parte da doutrina, um sistema extensivo e unitário: todo aquele que contribui para o crime incide 

nas penas a ele cominada, sem qualquer diferenciação entre autoria, coautoria e participação, e 

tampouco a rigor no momento da pena.53 No sistema brasileiro, o Código Penal não traz uma 

distinção clara entre autoria e participação, parecendo que decorre da ideia da conditio sine qua 

non, com claro caráter causalista/naturalista muito forte. A questão da autoria e da participação, 

entretanto, não é uma questão de pena. É fundamental que se conheça quem praticou o tipo 

penal, pois isso acarreta que a participação seja uma norma de extensão. 

Para ROXIN, os crimes omissivos (próprios e impróprios) não obedecem ao critério 

do domínio para definir quem é autor e quem é partícipe, pois todos os crimes cujo o principal 

autor é o portador do dever, trata-se de crime de infração de dever e, portanto, não se aplica o 

critério do domínio, pois este não é relevante. No entanto, há o mesmo problema: deve-se 

                                                      
50 Segundo ROXIN, “(…) es evidente, para cualquier observación imparcial que, en uma organización delictiva, 

quien da la orden domina el suceso”. ROXIN, Problemas de autoría y participación, p. 196. 
51 MUÑOZ CONDE, Francisco. El delito de alzamiento de bienes. 2° Edición revisada y puesta al día conforme 

al Código Penal de 1995, Ed. Bosch S.A., año 1999, p. 180 e ss. 
52 SILVA SANCHEZ, Jesús María. Responsabilidad penal de la empresa y sus órganos en Derecho español, 

publicado en Fundamentos de un sistema Europeo de Derecho Penal. Libro homenaje a Claus ROXIN, Ed. Bosch, 

Barcelona, 1995, p. 369. 
53 A autoria e participação são tratadas no Brasil como uma forma de anexo, como se não tratasse de delimitar a 

extensão dos tipos penais. A questão envolvendo o concurso de agentes ganhou muita evidência em razão da Ação 

Penal 470 – cognominada como o “caso mensalão” – e da reforma do Código Penal Brasileiro em curso, que altera 

toda a Parte Geral e propõe uma regulação legislativa para a chamada teoria do domínio do fato. 
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decidir quem é o autor e quem é o partícipe nos crimes omissivos. Assim, para o autor, todo 

detentor da qualidade especial é sempre autor, sendo que, nos crimes omissivos, todos os 

portadores do dever. Não há um grau de dever (alguém que tenha mais dever ou menos dever), 

de modo que todos que são destinatários do dever são autores.54  

O artigo 30, do CPB transfere a qualidade do dever do intraneus para o extraneus55, o 

que implica problemas sem precedentes: o indivíduo que nunca teria o dever, por exemplo, de 

funcionário público, irá receber a mesma pena de uma pessoa que praticou o crime com infração 

de dever de funcionário público. A principal característica da participação é a acessoriedade: o 

partícipe só será punido se o autor for punido, de modo que o conceito de participação é 

dependente ao conceito de autoria. É possível, portanto, ter autoria sem participação, mas a 

recíproca não é verdadeira. O crime prevê a conduta do autor, e o partícipe será aquele que 

contribui para a obra do outro. O fato pertence ao autor, o partícipe presta uma contribuição 

necessariamente causal. 

Nos delitos especiais ou nos delitos omissivos, o que vale é o autor que infringe o 

dever. Esse dever é especial e está diretamente vinculado ao intraneus e não incumbe aos 

particulares, mas àquelas pessoas que estão na estrutura social. Não é um dever negativo, mas 

um dever positivo (resguardar, proteger o bem jurídico). Nesses delitos especiais, que estariam 

os delitos omissivos, o único critério para distinguir o autor e o partícipe é o dever. A pessoa 

que tem o dever será sempre autor, independentemente da importância da contribuição e, assim 

sendo, aquele que não possui o dever será sempre o partícipe. 

Aqui, entede-se que o intraneus sempre será autor, conforme a teoria da infração do 

dever legal de ROXIN, não sendo possível tratar da participação do dirigente nos casos em que 

ele tem um dever especial.  Ao trazer a problemática para o campo empresarial, nota-se que a 

indução supõe que o dirigente não domina o fato, mas contribui para ele gerando uma vontade 

delitiva no executor. O problema pode ser apresentado da seguinte forma: desde uma 

perspectiva do executor, poderia parecer que ele atua somente em razão da ordem superior. 

                                                      
54 De acordo com ROXIN “los tipos en los que autoría y participación se destacan recíprocamente, no por 

posiciones de deber especiales, sino por el dominio del hecho, cabría calificarlos como delitos de dominio”. 

ROXIN, Autoría y Dominio del hecho, p. 388.   
55 ORTIZ definiu o conceito de intraneus e extraneus da seguinte forma: “O sujeito qualificado, apot a praticar 

individualmente o delito especial, é designado intraneus. O sujeito não-qualificado, incapaz de realizar sozinho a 

figura típica, é designado extraneus. Assim, por exemplo, no crime de abandono de posto (artigo 195 do CPM), é 

intraneus o militar, e extraneus o civil. Nos crimes funcionais, é o funcionário público intraneus, e o particular, 

extraneus.” ORTIZ, Mariana Tranchesi. Concurso de agentes nos delitos especiais. Dissertação de Mestrado 

apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2010, p. 31.  
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Mas, caso se tome a análise desde a visão do dirigente, verifica-se que este não terá que se 

curvar à vontade do subordinado, não havendo uma verdadeira indução.  

Não se teria como afirmar que haverá participação daquele que detém o dever quando 

se está diante de um delito de infração de dever, uma vez que o critério é: caso o indivíduo 

tenha o dever e o infringiu, é autor; se não tinha o dever, é partícipe. Destarte, é possível afirmar 

que as soluções de participação, fundamentadas na responsabilidade assessória em relação ao 

executor ou ator direto, que domina positivamente o fato, não parece convencer, dado que não 

parece lógica nos casos em que se produz um domínio essencial do acontecer típico por parte 

do próprio dirigente. 

 

 

1.1.3 Soluções por via omissiva 

 

 

Chegando até aqui, já está claro que uma conduta não se perfaz apenas com uma ação 

- um fazer, mas também por meio da omissão - não fazer. De forma preambular, é relevante 

que se diferencie a ação da omissão, quando a conduta se dá por meio de uma atividade ou por 

meio de uma inatividade do sujeito. A tarefa é ainda mais difícil quando se trata de delitos 

culposos, como nos casos de negligência, ou seja, quando se verifica a desatenção aos deveres 

de cuidado56 ou, ainda, em relação aos delitos dolosos, “quando incerta a natureza da norma 

que discipline a atividade, ou quando a interferência no processo causal se insira em um 

contexto em que se mesclam atividades e inatividades”57. 

Diante da relevância de se distinguir a forma de imputação a se considerar, a doutrina, 

apesar das críticas, apresenta três critérios de classificação, quais sejam, i) critério da energia; 

ii) critério da causalidade; iii) critérios normativos e valorativos. 

O primeiro critério, da energia, se sustenta a partir do desprendimento de energia do 

agente para praticar determinada ação e, assim sendo, em caso de não desprendimento de 

energia, estar-se-ia diante de um caso de omissão. Nessa linha, se um motorista trafega na 

rodovia com as luzes apagadas e se envolve em um acidente, seria o caso de configuração de 

                                                      
56 Nas palavras de TAVARES, “Pela própria natureza dos fatos culposos, centrados fundamentalmente na 

negligência, que implica uma desatenção aos deveres de cuidado, ou, dito segundo uma nova formulação, quando 

a produção do risco ou seu aumento para a realização do resultado não estão diretamente vinculados a uma 

atividade dirigida direta ou eventualmente a ele, mas desenvolvida no âmbito de um risco não autorizado, se toma 

problemática a distinção empírica entre uma conduta positiva (ação) e negativa (omissão).” TAVARES, Teoria, 

p. 283. 
57 TAVARES, Teoria, p. 283. 
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um crime culposo, já que o agente teria desprendido energia para se chegar ao resultado 

antijurídico58.  

Contudo, apesar da aparente vantagem deste critério, ele encontra sérios entraves em 

sua utilização prática, desde o conceito de energia, até a sua identificação no caso concreto. No 

caso hipotético supracitado, por exemplo, tem-se o desprendimento de energia para a direção 

do caminhão, porém não para apagar as luzes. Ademais, poder-se-ia pensar, ainda no mesmo 

exemplo, a hipótese com o caminhão parado, sem estar o motorista despendendo qualquer 

energia59.  

O segundo critério é o da causalidade, defendido, dentre outros, por autores como 

JESCHECK, RUDOLPHI, SAMSON e WELZEL. De acordo com este entendimento, haverá 

comissão sempre que o sujeito ativo desenvolver o processo causal material que dá causa, 

dolosa ou culposamente, ao resultado antijurídico. Voltando ao exemplo do caminhão que 

trafegava com as luzes apagadas, haveria comissão, uma vez que o veículo estava sendo 

dirigido pelo motorista (sujeito ativo) e foi desenvolvido o processo causal material que deu 

causa ao acidente60. SILVA SÁNCHEZ certifica, nesse ponto, que não se trata de qualquer 

causalidade, mas sim de uma causalidade típica, ou seja, para a imputação da responsabilidade 

ao sujeito ativo, deve a comissão ter gerado o resultado expressamente descrito no tipo penal. 

Portanto, aquele que por meio de uma ação causa perigo de lesão de um bem jurídico a outrem 

responderia por um crime comissivo61. 

ROXIN tenta resolver a diferença em questão de duas formas: a primeira delas, nos 

casos mais evidentes, pelo conceito de fazer e pela inatividade, como no caso hipotético em 

que um sujeito empurra o outro na água e, logo após, não o salva, evidenciando assim um caso 

comissivo pelo ato positivo de empurrar. Uma variável do mesmo caso seria o sujeito cair por 

si só na água, pedir socorro e o outro não o prestar quando possível e capaz para tal, não havendo 

dúvidas de que se trata de um crime omissivo. A segunda forma diz respeito aos casos mais 

complexos, em que se utiliza uma diferenciação baseada na causalidade por comissão, 

                                                      
58 Exemplo extraído de TAVARES, Teoria, p. 284. 
59 TAVARES, Teoria, p. 284 
60 JESCHECK, Hans-Heinrich; WEIGEND, Thomas. Lehrbuch des Strafrechts, 1996, p. 603; RUDOLPHI, Hans-

Joachim. STgb, Systematischer Kommentar, vol. I, 1977, p. 74; SAMSON, Erich. Begehung und Unterlassung, 

Festschrift für H. Welzel, 1974, p. 579; também STOFFERS, Kristian. Die correchtlich-ontolofische 

Unterscheidung der Verhaltenformen positives Tun und UnterJassen, Goldhammers Archiv, 1993, p. 262. In 

TAVARES, Teoria, p. 284. 
61 Nesse ponto, SILVA SANCHÉZ destaca que “el fundamento para hacer responsable a un sujeto por comisión 

será que su comportamiento haya causado el resultado expresado en el correspondiente tipo. En términos 

similares se pronuncian la mayoría de los autores que aquí importa examinar”. SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. 

El Delito de Omisión: Concepto y Sistema. 2. ed. Buenos Aires, Montevidéu: B de F. 2003, p. 237-238. 
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considerando que se estará frente a um delito comissivo “sempre que o desprendimento de 

energia for causal para o resultado ou quando deveria sê-lo de acordo com o dolo do agente”62. 

Por fim, têm-se os critérios normativos e valorativos, que surge como solução da 

doutrina alemã para as dificuldades dos critérios materiais anteriormente visitados, buscando 

responder situações em que se mesclam condutas de ação e omissão. Em se tratando do contexto 

normativo, tem-se a teoria do ponto de gravidade da conduta penalmente relevante63, que 

considera a reprovação jurídica do fato. A teoria do sentido social da ação inclina-se para uma 

análise valorativa, que considera que a diferença entre ação e omissão está na produção do 

evento (ação) e a sua não evitação (omissão). 

Não é difícil perceber que todos os critérios acima elencados, e que serão aprofundados 

em tópico específico, apresentam falhas e não são satisfatórios para solucionar todos os casos 

concretos. TAVARES atesta que a solução não deve se dar por meio de um critério único, mas 

sim pela conjugação do critério do ponto de gravidade e da causalidade, considerando o 

conceito funcional, ou por meio do conteúdo axiológico emprestado ao fato. Este último, de 

acordo com o doutrinador brasileiro, deve ser utilizado em caso de “impossibilidade de se 

concluir acerca da existência de uma ação ou omissão por meio do critério por ausência de 

causalidade ou energia desprendida, o critério axiológico só pode ser invocado quando por 

seu intermédio se possa descaracterizar a imputação”64, respeitando a regra geral de somente 

se admitir a responsabilidade penal quando claros e irrefutáveis os pressupostos de 

punibilidade.  

Desta forma, os critérios normativos ou valorativos somente seriam utilizados como 

um recurso auxiliar negativo, tendo aplicação nos casos de omissão imprópria, como seria o 

caso dos dirigentes de empresas65. O mesmo autor, ainda que rapidamente, elucida a questão 

envolvendo a distinção entre ação e omissão, assegurando que a omissão própria seria aquela 

que vem determinada pelo próprio tipo penal, como é o caso do crime de omissão de socorro, 

                                                      
62 TAVARES, Teoria, p. 286 
63 A teoria é fundamentada pelo sentido da ordem social, como é o caso do médico que desliga os aparelhos que 

mantinha artificialmente a vida de um paciente, que responderia por omissão, tendo em vista a vinculação 

específica do médico com a manutenção da vida do paciente. Note-se que esta conclusão, pela omissão, jamais 

seria atingida por meio dos critérios materiais. “Evidentemente, o critério do ponto de gravidade, sendo um critério 

normativo, só pode ser executado mediante uma decisão, mas essa decisão deve levar em conta, necessariamente, 

elementos materiais que indiquem o conteúdo da norma e sua relação de pertinência com o fato concreto. Os 

elementos materiais que poderão servir de parâmetro à determinação desse ponto de gravidade deverão ser 

extraídos de duas ordens de pressupostos: a) da própria norma incriminadora, em face da lesão do bem jurídico; 

b) da realidade empírica, no tocante à idoneidade da atividade devida para evitar a lesão. À medida que se 

definam esses pressupostos, a análise deve recair também na forma e no modo de conduta que viola o bem 

jurídico”. TAVARES, Teoria, p. 289. 
64 TAVARES, Teoria, p. 292. 
65 TAVARES, Teoria, p. 293. 
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disposto no artigo 135, do CPB, enquanto a omissão imprópria caracterizar-se-ia pela 

necessidade de se haver a posição de garantidor, uma vez que o sujeito ativo do crime deve 

possuir uma condição específica em relação à vítima, não presente nas pessoas “comuns”66. 

Muito se discute acerca da fundamentação do dever de garante, suas fontes e 

delimitações. Sob a ótica valorativa, a comissão por omissão resulta mais grave que uma 

omissão pura. O elemento distintivo por excelência deste tipo de comissão, que permite igual 

merecimento de pena com as comissões ativas é a necessidade que exista uma identidade 

estrutural com os tipos de comissão. Assim, a posição de garante específica ficaria relegada a 

ser um elemento necessário, mas não suficiente.  

Os delitos de comissão por omissão não aparecem regulados de forma expressa, mas 

se encontram tipificados em preceitos de descrição positiva67. Materialmente, a doutrina tem se 

manifestado em se dividir o dever de garante em dois grupos, o primeiro deles consistente na 

defesa de certos bens jurídicos, e o segundo na responsabilidade pelas fontes produtoras de 

perigo.  

Segundo KAUFMANN, o dever de proteção faz referência aos perigos aos bens 

jurídicos situados em sua zona de influência em razão da relação funcional mais próxima à 

vítima, enquanto a posição de vigilância diz respeito aos deveres de fiscalização de situações 

geradoras de perigo ou situações de perigo decorrentes de ações precedentes praticadas pelo 

sujeito68. Neste segundo caso estaria inserida a posição de proteção frente a ações de 

subordinados.    

                                                      
66 JESCHECK, segundo JUAREZ TAVARES, sugere a denominação de crimes de omissão qualificada aos crimes 

omissões impróprias, pois “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 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 é além, porque tem alguma 

coisa além da omissão requerida nos crimes omissivos próprios, como no delito de omissão de socorro, que pode 

ser praticado por qualquer pessoa, independente se o omitente conhece a vítima, ou se guarda com ela uma 

relação de proteção.”. Porém, partindo-se de tal critério de diferenciação, a nomenclatura sugerida poderia ser 

problemática, vez que existem delitos omissivos próprios com qualificação específica do sujeito, como é o caso 

do crime de prevaricação, tipificado no artigo 319, do Código Penal Brasileiro, razão pela qual a conservação da 

denominação tradicional seria mais coerente. TAVARES, Teoria, p. 313. 
67 PÉREZ CAPEDA registra que o verbo inclui tanto a proibição da criação ativa do risco de produção do resultado, 

quanto a não realização de uma conduta que o tivesse evitado. Em ambos os casos deve-se estabelecer um vínculo 

de imputação com o resultado lesivo. Sendo assim, conclui a autora que “la comisión por omisión queda adaptada 

al principio de legalidad y restringida a las más graves omisiones, entendidas como la no realización «de 

prestaciones positivas de salvaguarda de un bien jurídico imputable a sujetos en una posición de responsabilidad 

especialmente intensa, darán lugar a una equiparación, en cuanto al merecimiento de pena, con las creaciones 

de riesgos jurídicamente relevantes para el mencionado bien”. PÉREZ CAPEDA, Ana Isabel. La 

responsabilidade de los Administradores de sociedade. Barcelona: Cedecs, 1997, p. 99. 
68 KAUFMANN, Dogmática de los delitos de omisión. 2. ed. Madrid: Marcial Pons. 2006, p. 282; TAVARES, 

Teoria, p. 316.  
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Vejam-se os seguintes exemplos: o dirigente que coloca no mercado um produto que 

infringe as normas de segurança, implicando o risco à saúde do consumidor. Neste caso, o 

dirigente responderia pelas consequências lesivas geradas pela sua ação. Entretanto, caso o 

dirigente comercialize um produto seguindo corretamente todas as normas de segurança, mas, 

no transcorrer das vendas, descubra que a utilização do produto pode ser nociva aos usuários, 

deverá o sujeito retirar do mercado e informar a situação aos consumidores, sob pena de 

responder penalmente pela eventual inércia. 

Chega-se, assim, à questão central: o dirigente da empresa se encontra em posição de 

garante? Uma parte da doutrina entende que sim, pois “no dever de vigilância está incluída a 

obrigação de dominar os perigos provenientes dos atos do subordinado”69. Porém, insta 

salientar que este dever é restrito, e não abrange toda e qualquer conduta praticada pelo 

empregado, mas apenas aquelas vinculadas ao negócio70. Outra parte da doutrina entende ainda 

que este dever somente ocorre em se tratando de empresas perigosas, como aquelas produtoras 

de armas e munições. 

Cumpre novamente enfatizar que este dever do dirigente sobre os seus empregados 

não pode ser geral e irrestrito em se tratando de conduta praticada por um sujeito plenamente 

responsável (empregado); neste caso, analisa-se a existência de um real poder de vigilância por 

parte do dirigente para direcionar a conduta dos empregados. Assim, entende parte da doutrina 

que somente se tem o dever de garante do dirigente quando o empregado pratica conduta ilícita 

orientada pela empresa71. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
69 BIERRENBACH, Sheila. Crimes omissivos impróprios: Uma análise à luz do Código penal brasileiro. Belo 

Horizonte: Del Rey, 1996, p. 78. 
70 DEMETRIO CRESPO, Eduardo. Sobre la posición de garante del empreario por la no evitación de delitos 

cometidos por sus empleados. Centro de Investigación Interdisciplinaria en Derecho Penal Económico. Artigo 

disponível em: http://www.ciidpe.com.ar/area1/posicion%20 de%20garante.Demetrio%20Crespo.pdf. Acesso em 

20/09/2017.  
71 DEMETRIO CRESPO, Sobre la posición de garante, p. 70-71. 
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2. ANCORAGEM CONCEITUAL 

 

 

2.1 Esclarecimentos Prévios 

 

 

Proporcionalmente rico e controverso, o tema envolvendo os delitos omissivos ainda 

provoca crescentes discussões na doutrina, sendo um dos principais paradigmas do Direito 

Penal contemporâneo72. Não por outra razão, tratar do tema da posição de garante, em especial 

da posição de garante de proteção dos dirigentes de empresa, reclama alguns esclarecimentos 

prévios. 

 As discussões a respeito do tema da omissão imprópria e os fundamentos de sua 

punibilidade têm se ocupado fundamentalmente em discutir a punibilidade do omitir, sem ter 

claro o que é omitir.73 Ainda que haja limitações de tempo e espaço, além de ser 

demasiadamente complexo o tema envolvendo a análise do delito omissivo, é necessário 

realizar, preliminarmente, uma aproximação às distintas teorias acerca daquilo que se entende 

por omissão e expor as principais classificações apresentadas pela doutrina.  

É de se ressaltar que a exposição das principais teorias a respeito do conceito de 

omissão como ponto de partida do presente estudo é de fundamental importância. A ancoragem 

em determinada linha de pensamento implicará o desenvolvimento de toda a sistemática 

envolvendo o delito omissivo impróprio. Assim, a depender da solução de que se parta – ainda 

que não tenha relevância no âmbito da responsabilidade no Brasil74 - haverá reflexos tanto no 

                                                      
72 ROXIN ratifica a transversalidade do tema da omissão quando afirma haver duas razões para que haja uma 

seção própria para o delito omissivo nas exposições da Parte Geral do Código Penal alemão. São elas: i) Muitos 

dos conceitos básicos da teoria geral do delito desenvolvidos para os delitos comissivos não podem ser 

transpassados sem mais para os delitos omissivos; e ii) Enquanto os delitos comissivos basicamente (a exceção 

dos delitos especiais) qualquer um pode cometer, o autor do delito omissivo, de antemão, somente pode ser aquele 

descrito como tal nos tipos penais da parte especial. O dever de responder, assim como a cláusula de 

correspondência, são pressupostos específicos da maioria das omissões impróprias. 
73 Nas palavras de SILVA SÁNCHEZ: “El problema de la punibilidad de las omisiones y, más en concreto, el de 

la posible equiparación de algunas de ellas con las comisiones activas de delitos preocupa a los juristas desde la 

antigüedad. La discusión sobre el concepto de omisión como problema jurídicopenal es, sin embargo, un 

fenómeno mucho más reciente2. Su inicio debe situarse en el último tercio del siglo XIX, en pleno período de 

dominio del causalismo naturalista en la dogmática penal alemana.” SILVA SÁNCHEZ, El Delito, p.  3. 
74 Na Alemanha é prevista a possibilidade de atenuar a punibilidade para os delitos de omissão. Entre nós, JUAREZ 

TAVARES condiciona a punibilidade da omissão a alguns pressupostos. Nas palavras do autor: “deve enfrentar, 

primeiramente, a questão da admissibilidade de um tratamento unitário da ação e da omissão, tal como sucede 

quando da discussão de sua natureza e de sua estrutura; depois, deve-se dedicar a decifrar, em termos de um 

procedimento garantista, como a ordem jurídica responsabiliza o sujeito por essa omissão. Uma vez que não 

sejam passíveis de determinação essas duas séries de pressupostos, não será factível, em termos empíricos e 

normativos, a conclusão acerca de sua punibilidade.” TAVARES, Teoria, p. 73. 
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juízo de imputação como, e principalmente, na posição de garantia específica para a proteção 

do bem jurídico em concreto, como a garantia de proteção dos dirigentes de empresa.75 Não 

haverá, entretanto, qualquer pretensão de explorar cada posicionamento em exaustão – até 

porque seria despropositado diante do escopo do presente estudo -, mas apenas expor as linhas 

de pensamento a partir de premissas conceituais bem definidas, orientadoras das avaliações e 

propostas que serão destacadas.  

Dessa forma, o seguinte apartado se dedicará a estabelecer o ponto de partida para o 

desenvolvimento da presente dissertação: o conceito de omissão de que se parte. 

 

 

2.2 O conceito de omissão de que se parte 

 

 

2.2.1 Aproximação às principais posições doutrinárias 

 

 

Não é tarefa das mais fáceis responder se matar alguém desferindo golpes de faca seria 

mais reprovável que deixáa-lo morrer, quando podia e devia intervir para evitar o resultado 

morte; se injetar uma medicação letal para que o paciente venha a óbito tenha maior desvalor 

que deixar de ressuscitá-lo para que, então, venha ele a falecer; ou, para tratar de um bem 

jurídico distinto da vida, se corromper um funcionário público oferecendo a ele vantagem 

indevida para fraudar determinada licitação ou deixar que o subordinado da empresa o faça, 

sem qualquer recomendação para que haja de forma diversa ou qualquer ação para que se evite 

o resultado de lesão à administração pública 

  Ainda que instintivamente a resposta caminhasse no sentido de que a ação teria um 

desvalor maior do que a omissão, nada disso afasta a lesão ao bem jurídico penalmente tutelado. 

Quanto à referida distinção entre agir e omitir, parte da doutrina sustenta que o deixar que 

morra, deixar que sonegue e deixar que se corrompa, são formas que a conduta pode assumir. 

Não se cuidaria, portanto, de uma simples inatividade, mas de um não fazer algo determinado, 

sendo possível.  

                                                      
75 A depender da ancoragem conceitual em determinada linha de pensamento e metodologia, serão distintos os 

pressupostos da imputação objetiva ou até para determinar o momento em que se inicia a tentativa. A despeito de 

não ser objeto do presente estudo, a opção por determinada corrente repercutirá na imputação subjetiva, no 

momento de precisar, por exemplo, se o fato é doloso ou imprudente.  
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Examinar o curso da evolução histórica do conceito de ação, oferecendo uma 

investigação bem detalhada, seria tarefa das mais gratificantes, porém, igualmente, das mais 

extenuantes a demandar esforços que escapam à delimitação do objetivo do tema. Será realizada 

adiante uma análise das principais teorias que polemizaram o conceito de ação e a sua relação 

com a omissão.  

A grosso modo, o debate à luz do conceito de omissão apresenta um movimento 

pendular entre duas concepções distintas: a ontológica e a axiológica76. Em que pese a 

existência do referido binômio, a mencionada classificação não é hermeticamente fechada, 

havendo entre esses dois extremos posições intermediárias. Na evolução do conceito de 

omissão é possível distinguir diversas concepções, partindo daquelas que definem a omissão de 

acordo com seu caráter negativo, como um mero não fazer, até aquelas que sustentam ser a 

omissão não apenas um não fazer uma ação indeterminada, mas sim um não fazer de uma ação 

exigida e esperada.  

Desde uma perspectiva ontológica, tanto a omissão quanto a ação são consideradas 

como propriedades do ser, da realidade em si, tendo como ponto em comum o juízo de valor 

prévio ao injusto. A omissão seria um não fazer, algo que não existe no mundo do ser, não 

sendo possível considerá-la diante do mundo real, no qual se desenvolve o comportamento 

humano. Assim, as características da concepção ontológica estão limitadas a um processo de 

cognição subjetiva, havendo uma mera finalidade potencial, que substitui a finalidade real.77  

Para essa corrente, quando um filho de 25 anos permanece inerte ao ver sua mãe 

padecer por uma crise de hipertensão, o que em pouco tempo resulta na morte dela, nada teria 

feito para que ela viesse ou não a óbito. Em outras palavras: o filho nada fez que teria 

influenciado no resultado material morte de sua mãe. De outro modo, partindo de critérios 

naturalísticos, o não fazer do filho seria algo que não existe no mundo real e não teria a 

envergadura jurídica da ação, que reúne o impulso e a energia exterior, com a posterior alteração 

do mundo do ser.  

Diferente seria a seguinte variável ao exemplo supramencionado: caso o mesmo filho 

de 25 anos permanecesse inerte ao ver sua mãe padecer pela mesma crise de hipertensão, e que 

                                                      
76 A predileção pelo termo “movimento pendular” é uma tentativa de sintetizar o pensamento de SCHÜNEMANN 

quando tratou das etapas da que a dogmática penal alemã percorreu desde 1871. Segundo o autor, o fundamento 

empírico-ontológico ou normativo aparece em variadas formas, de modo que não se decidiu definitivamente a 

favor do normativismo. As referidas etapas foram assim divididas pelo autor alemão: o naturalismo, o 

neokantismo, a perspectiva totalizadora, o finalismo e o funcionalismo. SCHÜNEMANN, Bernd. El Sistema 

Moderno del Derecho Penal: Cuestiones Fundamentales, traducción de Silva Sánchez, Editorial Tecnos, 

Madrid – España, 1991, p. 43-77. 
77 TAVARES, Teoria, p. 60. 
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em pouco tempo resultaria na morte dela, nada faz para que ela venha ou não a óbito, e ainda 

afasta do contato dela qualquer forma de comunicação, fechando as janelas para que os gritos 

de socorro não sejam ouvidos pela vizinhança. Nesta variável, estar-se-ia diante de um fazer do 

filho, com a consequente alteração do mundo do ser, tendo em vista o impulso e a energia 

empenhados por ele.  

Dentre as principais teorias que sustentaram tais pensamentos, em síntese, destacam-

se a causal naturalista e a finalista da ação e omissão, que serão objeto de análise ainda neste 

apartado.  

Do outro lado do pêndulo, a omissão axiológica, seguida majoritariamente pela 

doutrina, fundamenta o conceito de omissão desde a perspectiva do dever ser, ao considerar 

que o juízo de valor recai na norma jurídica. Assim, o legislador elegeria, por meio da norma 

jurídica, aqueles possíveis comportamentos passivos de um juízo axiológico negativo. Por outra 

forma: a omissão seria um não fazer algo que se esperava que o indivíduo fizesse por exigência 

normativa.78 Para essa linha de pensamento, a ausência do emprego de energia (movimento 

corpóreo) do filho, assim como a inexistência de alteração do mundo do ser, não deixam de 

caracterizar uma omissão, uma vez que ele deixou de fazer algo que se esperava que ele fizesse 

de acordo com a previsão normativa, ou seja, o dever ser. Há, portanto, uma clara relação 

normativa entre o indivíduo (filho) e o bem jurídico afetado (a vida da mãe).  

Tendo estabelecido, ainda que sinteticamente, as principais características das 

concepções ontológicas e axiológicas, passa-se a enfrentar os conceitos de omissão 

apresentados pelas teorias finalistas (doutrina social da ação e conceito negativo de ação), 

naturalistas (teoria causal do delito e conceito causal de comportamento) e das concepções 

positivas (conceito omissivo típico e conceito jurídico-normológico), sem prejuízo de alguns 

apontamentos adicionais no transcorrer do presente trabalho.  

Partindo da premissa de que a omissão não se caracterizaria necessariamente por um 

não fazer, passou-se a compreendê-la como um juízo normativo por meio do conceito de 

expectativa, atribuindo-se à omissão um conteúdo de sentido transcendente ao mero não fazer 

                                                      
78 Dentre os que sustentam que a omissão é a não realização de algo determinado que seria possível ao autor, 

separando-a da ação, que consistiria na realização positiva de algo, destaca-se RADBRUCH. Segundo Silva 

Sánchez, para o referido autor alemão o conceito de omissão carece de elementos positivos, de modo que o seu 

conteúdo se limita a não realização de uma ação determinada que era possível para o autor. Cf.:  SILVA 

SÁNCHEZ, El delito, p. 37. Ainda nesse sentido, TAVARES afirma que, para RADBRUCH, a omissão é um 

nada e, por ser assim, não causa qualquer resultado. TAVARES, Teoria, p. 54. 
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algo, conforme defendido primeiramente por VON LISZT79, seguido por ROHLAND e 

GALLAS, até ser desenvolvido mais detidamente por MEZGER80.  

VON LISZT, juntamente com BELING e RADBRUCH liderarou o sistema causalista, 

fortemente influenciado pelo positivismo naturalista do fim do século XIX e início do XX, 

afirmando que a ação é uma modificação causal no mundo exterior, perceptível pelos sentidos 

e produzida por uma manifestação de vontade, ou seja, por uma ação ou omissão voluntária. 

Segundo tal pensamento, a manifestação de vontade, o resultado e a relação de causalidade 

seriam os três elementos do conceito de ação, abstraindo-se desse conceito o conteúdo da 

vontade, deslocando-o para a culpabilidade (dolo e culpa).  

Mas esta positividade da omissão foi concebida de forma diferente pela doutrina. Para 

melhor entendimento, opta-se, aqui, por dividir os autores em dois grandes grupos: de um lado, 

aqueles que alocam tal positividade em um “ser de outro modo”81; do outro, aqueles que 

consideram que a positividade da omissão se encontra no plano normativo, no marco de um 

sistema de normas, de modo que a omissão não se limitaria a um não fazer uma ação possível, 

mas deve essa ação ser esperada ou exigida de alguma forma. Trata-se de uma corrente que 

afirma que a expectativa defraudada pela omissão tem seu fundamento no ordenamento 

jurídico. 

Nesse sentido, para VON LISZT, somente seria possível falar em omissão quando 

houvesse fundamento para esperar um ato possível por parte de um sujeito e, caso ele não 

executasse voluntariamente o movimento corporal que deveria ter sido realizado, uma vez que 

tal movimento seja possível, ele se omitiria.82 Adicionou-se ao conceito de ação uma 

expectativa, pois a omissão passa a ser o deixar de fazer algo esperado, somado à vontade de 

não realizar o ato que se espera do sujeito. Desse modo, VON LISZT situa o conceito de 

omissão em um âmbito prévio à tipicidade.  

                                                      
79 É possível estabelecer a segunda metade do século XIX como o momento em que se iniciou, efetivamente, o 

debate acerca do conceito de omissão, no auge do domínio do causalismo naturalista na dogmática alemã. Os 

sistemas anteriores ao causalismo (conceito idealista de ação e de delito) não argumentavam em torno dos 

problemas significativos a respeito da punibilidade da omissão. 
80SILVA SÁNCHEZ, El delito, p. 81. De acordo com KAUFMANN, “Con el Tratado de V. Liszt comenzó la 

marcha triunfal de la teoría de la expectativa. En V. Rohland se concreta en “principio de la expectativa”; hoy 

aparece en GALLAS como categoría de la expectativa.” KAUFMANN, Dogmática, p.70. 
81 SILVA SÁNCHEZ, El delito, p. 81-82.  
82 TAVARES, Teoria, p. 53: “Incorporando de modo explícito a concepção mecanicista, VON LISZT funda a 

omissão, em geral, no não impedimento voluntário de um resultado e, pois, na não execução de um movimento 

corpóreo para fazê-lo." BOTTINI apresenta alguns autores brasileiros que comungam do mesmo pensamento, 

como Anibal Bruno, Heleno Cláudio Fragoso, Antonio Bento de Faria e Paulo José Da Costa Jr. BOTTINI, Do 

tratamento penal da ingerência, pág. 7 (nota de rodapé). 
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A despeito de essa teoria ter tido boa acolhida em muitos países, ela foi praticamente 

abandonada pela dogmática alemã, na medida em que era inaplicável à omissão, pois faltava 

uma relação de causalidade entre a não realização de um movimento corporal e o resultado. Da 

mesma forma, a teoria não teve melhor sorte no que tange aos crimes imprudentes, pois passou-

se a compreender que o decisivo no injusto nos crimes culposos seria o desvalor da ação, 

ficando a doutrina causal da ação superada. A omissão não é um movimento corporal que causa 

uma modificação no mundo exterior. A explicação seria, então, uma omissão voluntária de um 

movimento do corpo. Mas, caso se entenda a ação como a modificação do mundo natural, como 

se daria, por exemplo, nos crimes de injúria, em que não há a modificação do mundo natural?  

Os fundamentos físicos do atuar, portanto, não permitem apreciar sua significação social 

e jurídica.  Segundo BELING, há uma incorreta introdução do conteúdo da omissão em seu 

conceito. Isso porque, para o autor, parece claro que o delito de omissão consiste em não fazer 

algo determinado, mas é diferente de omitir, devendo haver uma distinção em dois níveis: a do 

comportamento (inatividade) e a de seu conteúdo (local em que a inatividade pode ser vista 

como omissão de algo).83 Por outra forma, a omissão seria um não fazer, uma distensão ou 

afrouxamento dos músculos, não havendo qualquer referencial valorativo.84 RADBRUCH, 

como outrora afirmado, também representa o pensamento causalista clássico. Caminhando na 

contramão da linha exposta por BELING, certifica o autor que a omissão se esgota na não 

realização de uma ação determinada que lhe era possível, sendo física essa possibilidade de 

atuar.85  

RADBRUCH considerou impraticável amalgamar as condutas ativas e passivas em 

único conceito86, desenvolvendo sua argumentação basicamente sobre três pilares: i) vontade; 

ii) fato; e iii) relação de causalidade entre ambos87. Trata-se de um conceito de omissão pautado 

                                                      
83 SILVA SÁNCHEZ, El Delito, p. 24. 
84 BELING, Ernst Von. Esquema de Direito Penal. A doutrina do delito-tipo. Campinas: Servanda, 2010, p. 

30. O autor prossegue a análise afirmando que a omissão não seria uma realização de movimento corporal, nas 

sim a não produção de determinado comportamento no mundo exterior. BELING, Ernst Von. Esquema de Direito 

Penal, p. 70. 
85 SILVA SÁNCHEZ critica tal entendimento. Para o autor espanhol, a possibilidade física-objetiva não é 

adequada para representar o elemento constitutivo do conceito de ação, pois denotaria uma total ausência de 

limites. Ainda segundo Silva SÁNCHEZ, nem sequer é possível falar em omissão, mas sim em omissões, pois 

sempre que se realiza algo se omite todos os demais que naquele momento poderia ser realizado. SILVA 

SÁNCHEZ, El Delito, p. 30-33. 
86 Nas palavras do autor: “o conceito de omissão se esgota completamente na negação de uma determinada ação, 

não afirma uma ação distinta nem nega alguma ação em geral.”. RADBRUCH, Gustav. El concepto de acción 

y su importancia para el sistema del derecho penal. Buenos Aires: B de f, 2011, p. 167. Tradução de: “el 

concepto de omisión se agota completamente en la negación de una determinada acción; no afirma una acción 

distinta ni niega alguna acción en general”.  
87 RADBRUCH, El concepto, p. 161. Na doutrina nacional, Nelson Hungria e Aníbal Bruno são os autores, dentre 

outros, que representam a teoria causalista. Segundo HUNGRIA, a omissão seria uma “voluntária abstenção de 
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na não realização de algo determinado com possibilidade de fazê-lo. A ação, por outro lado, 

seria a realização positiva de algo, de modo que duas categorias tão opostas nunca poderiam se 

subsumir e a um conceito superior comum.  

Criticando tal posicionamento, RÓDIG argumentou que a omissão não possui 

nenhuma característica, então não é sequer um conceito.88 GALLAS, por sua vez, caracteriza a 

omissão pelo seu caráter normativo, pois nela não existiria um substrato real pré-jurídico e 

prévio às valorações penais. Nessa esteira, a omissão seria um nada desde um ponto de vista 

ontológico, alcançando sentido apenas no plano normativo, pois qualquer teoria da ação que se 

construa previamente sobre dados ontológicos não se adequaria à forma fenomenológica da 

omissão.89  

Representando a corrente neokantiana, MEZGER declara que aquele que omite não 

significa que não fez nada, mas sim que deixou de fazer algo, adicionando à omissão uma ação 

esperada90. Ainda que reconhecesse os elementos subjetivos do injusto e normativos da 

culpabilidade, a teoria neokantista deixou de considerar a ação como um simples movimento 

corpóreo, designando-a como um comportamento humano. Defende esta teoria que a ação é um 

comportamento humano socialmente relevante. Trata-se de uma visão mais valorativa, na ideia 

de que a diferença de um fato humano ser relevante ou não é uma questão social e não natural, 

não sendo uma questão ontológica, nem prévia à norma, mas uma questão de valoração do fato. 

A ação tem que ser um fato desde a perspectiva social e, em seguida, que se diga se há ação ou 

não.  

Ainda de acordo com a teoria neokantiana, a conduta seria um comportamento humano 

voluntário, psiquicamente dirigido a um fim socialmente reprovável. No caso da omissão, 

MEZGER assinala ser fundamental que se aponte que aquele que se omite é responsável pelo 

resultado, uma vez que se esperava dele uma conduta apta para evitá-lo.91  

                                                      
movimento corpóreo”. Cf. HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. 1º vol. 2º tomo. Rio de Janeiro, 

Forense, 1958, p.10.  
88 SERRANO PIEDECASAS afirma que o problema principal dessa teoria está no pensamento de RADBRUCH, 

que realiza a contraposição entre a ação e a omissão no âmbito em que não é possível falar de omissão, mas sim 

de um comportamento passivo (plano ontológico), o que é um erro, se partirmos do fato de que a omissão é um 

conceito normativo. Por outro lado, tampouco estaria de acordo em que a ação e a omissão, como categorias 

ônticas, sejam inconciliáveis em um único conceito. No mesmo sentido, GIMBERNAT ORDEIG, Sobre los 

conceptos, p. 197. 
89 GIMBERNAT ORDEIG, Sobre los conceptos, p. 197. 
90 HUERTA TOCILDO realizou uma análise aprofundada da teoria de MEZGER. Cf.: HUERTA TOCILDO, 

Susana. Problemas fundamentales de los delitos de omisión, Madrid, 1987, p. 141 e ss. Entre nós, BUSATO 

segue a mesma linha defendida por MEZGER. Cf.: BUSASTO, Paulo César. Direito Penal: parte geral. São 

Paulo: Atlas, 2013, p. 255. 
91 TAVARES, Teoria, p. 314. 
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Nessa perspectiva, o filho de 25 anos que dorme ao lado de sua mãe, se omite de estar 

acordado. Caso não haja alguém sofrendo um ataque do coração, a omissão daquele filho não 

terá qualquer relevância. Por outro lado, caso a sua mãe esteja enferma, com sucessivos ataques 

de hipertensão e tenha a expectativa de que o seu filho a socorra, a omissão de estar acordado 

passa a ter relevância.  

A questão seria estabelecer quem são os indíviduos que teriam tal expectativa: se seria 

apenas a mãe, a família da qual eles faziam parte ou toda a sociedade. Mais que isso, não seria 

possível delimitar a origem daquela expectativa, se seria ele gerada pelas normas sociais ou se 

a sua gênese estaria vinculada exclusivamente ao tipo penal. As teorias finalistas tentaram 

responder tais questionamentos ao defender um conceito ontológico de omissão.92 

Contrapondo-se à teoria causal, o finalismo teve o mérito de superar a taxativa separação dos 

aspectos objetivos e subjetivos da ação e do próprio injusto, transformando o injusto 

naturalístico em injusto pessoal.  

Esta teoria passa a perguntar qual das ações é realmente uma ação. Qual a ação que 

interessa, aquela realmente relevante. Para WELZEL, idealizador da teoria, a ação é um 

acontecer final, e não puramente causal. Este caráter final da ação baseia-se no fato de que o 

indivíduo, graças a seu saber causal, pode prever as possíveis consequências de sua conduta, 

sendo uma atividade dirigida conscientemente em função de um fim. Prossegue o autor alemão 

sustentando que a vontade seria a espinha dorsal da ação final, de modo que, sem ela, a ação 

ficaria destruída em sua estrutura, sendo rebaixada a um processo causal cego.  

Pretendeu-se, assim, defender que aquele que se omite não realiza uma ação penal, 

ainda que tenha uma capacidade de ação.93 WELZEL reputa que o conteúdo da vontade deveria 

ser determinante para a ação e também para a omissão, pois “a espinha dorsal da ação finalista 

é a vontade, consciente do fim, reitora do acontecer causal”.94 Para o finalismo, a omissão 

seria, então, a não realização de uma ação possível dependente do poder final de fato de 

determinado sujeito.95  

                                                      
92 BOTTINI, Do tratamento penal da ingerência, p. 8-9. No mesmo sentido SILVA SÁNCHEZ sustenta que El 

finalismo, en definitiva, estima posible deducir de estos y otros pocos axiomas, mediante sucesivas operaciones 

de concreción, hasta los más pequeños detalles de una regulación jurídica'. Ello, rechazando que la consideración 

puramente normativa haya de representar aquí el papel decisivo'. SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. 

Aproximación ad Derecho Penal contemporáneo. Buenos Aires, Montevidéu: B de F. 2010, p. 60. 
93 SILVA SÁNCHEZ, El delito, p. 35. 
94 WELZEL, Hans. O novo sistema jurídico-penal. 2.ª ed. Trad. Luiz Regis Prado. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2009, p. 27. 
95 WELZEL, Derecho Penal Alemán: Parte General. Tradução da 11. ed. alemã. Santiago: Jurídica de Chile. 

1976, p. 277. 
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Mas WELZEL foi além. Afirmou o autor que existem as estruturas lógico-objetivas 

antes da configuração normativa, eventos com significado objetivo prévio das próprias normas 

sociais, sendo a intenção o elemento essencial e definitivo dessas estruturas. O que diferencia 

um evento humano de um evento natural não é a causa e o resultado, mas sim a intenção, a 

finalidade com que se a realiza. A ação, portanto, deve ser intencional e se dirigir a um fim.96 

Para essa teoria, a conduta é um comportamento humano voluntário (com conteúdo), 

psiquicamente dirigido a um fim ilícito (toda conduta é orientada por um querer).  

ARMÍN KAUFMANN, a sua vez, estabelece o referencial da omissão na ação final. 

Para o autor, a omissão não estaria restrita à possibilidade física de atuar, havendo um elemento 

adicional: deve haver meios a serem empregados para se realizar a ação final97. Para o autor 

finalista, é absolutamente indiferente a existência de uma valoração jurídica, pois a capacidade 

de ação e o aspecto intelectual são os elementos comuns entre a ação e a omissão e, diante de 

sua natureza pré-jurídica, e não puramente normativa, é possível que formem parte de um único 

conceito superior98. KAUFMANN sustenta que com a capacidade de ação é possível definir o 

comportamento humano como a conduta da pessoa humana dotada de capacidade para realizar 

a ação finalista, em uma situação concreta, com transcendência superior ao próprio sujeito99. 

Assim, quem não sabe que perto de sua casa há uma pessoa acidentada, não pode prestar ajuda 

e, portanto, não se omite100.  

Nessa lógica, configura-se a omissão quando há a possibilidade física de atuar, 

somada aos meios necessários para se realizar a ação, e o indivíduo, ainda assim, não executa 

o ato. A referida finalidade potencial de agir – composta pela possibilidade de agir e os meios 

                                                      
96 WELZEL oferece o seguinte exemplo: “cuando el rayo electrocuta a un hombre que trabaja en el campo, el 

acontecer se basa en que entre el hombre y la nube se originó la máxima tensión eléctrica, que llevó a la descarga. 

Esta tensión pudo haberse originado también exactamente igual entre otro objeto de cierta altura y la nube. Que 

fuera justamente el hombre estaba por cierto condicionado causalmente en la cadena infinita del acontecer, pero 

el acontecer no estaba dirigido finalmente a ello. Totalmente diferente en las acciones humanas: quien quiere 

asesinar a otro elige, conscientemente para ello, los factores causales y los dispone de tal modo que alcancen el 

fin previamente determinado. Aquí la constelación causal se ha ordenado para la consecución del fin: compra del 

arma, averiguación de la oportunidad, ponerse al acecho, disparar al objetivo; todos éstos son actos dirigidos a 

un fin, que están sujetos a un plan de conjunto”. WELZEL, Derecho Penal, p. 39 e ss. 
97 Nas palavras de KAUFMANN, “Como los mandatos tienen por objeto acciones finales, la capacidad de acción 

requiere la posibilidad de realizar una acción final, e1 <<potencial dominio del hecho final>>. La posibilidad 

de actuar finalmente requiere, de entrada, adaptar la decisión de realizar la acción descrita en la norma, así 

como la posibilidad de ejecutar esta decisión.” Dogmática, p. 28. 
98 Assim como KAUFMANN, outros autores finalistas sustentam que a omissão é a não realização voluntária de 

uma ação final daquele que tem capacidade para tal. Dentre eles, WELZEL afirma que ação e omissão são formas 

de conduta humana dominada por uma vontade final. Nesse sentido, sustenta que a capacidade de ação é elemento 

essencial da omissão. WELZEL, Derecho penal, p. 276. 
99 KAUFMANN afirma que a capacidade de ação no caso de “fazer” é real e se manifesta na própria execução da 

ação. Na omissão, por seu turno, é caracterizada como um “poder fático final potencial”. KAUFMANN, 

Dogmática, p. 317-320. 
100 KAUFMANN, Dogmática, p. 55; WELZEL, Derecho Penal, p. 276 e ss. 
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para tal – constitui, portanto, a única característica da omissão, prescindindo de vontade e de 

domínio final.101  

Conforme adiantado no início deste apartado, mencionada linha de pensamento é 

rechaçada pela maioria da doutrina, tendo como principal crítica o não reconhecimento do 

caráter normativo como elemento fundamental ao conceito de omissão. Os críticos à teoria 

defendida por KAUFMANN e WELZEL, que adotam a concepção ontológica da omissão, 

afirmam que, ao optarem por um conceito ontológico da omissão, os finalistas ignoraram o fato 

de que apenas uma ação exigida pelo ordenamento jurídico pode ser omitida e não qualquer 

deixar de fazer¸ ainda que com possibilidade de agir e meios para tal. 

A principal objeção feita ao conceito ontológico, então, é a de que ele não oferece um 

critério adequado para determinar quando o não fazer de uma ação configuraria uma omissão, 

e não um simples deixar de fazer.102 Tal crítica pode ser sintetizada na seguinte indagação: 

omite-se quando não se cumprimenta algum conhecido, quando não se auxilia uma senhora a 

atravessar a rua ou quando não se liga o farol do carro na estrada? A resposta negativa parece 

a mais correta.  

Nota-se, portanto, que o conceito proposto por KAUFMANN exclui a possibilidade 

de que possam existir omissões imprudentes, ou até omissões por culpa inconsciente, na medida 

em que exige um comportamento do fim da ação como um elemento do próprio 

comportamento103.  

Outra questão relevante seria os crimes culposos, cujo resultado se produz de forma 

puramente causal, não sendo abrangida pela vontade do autor. Nesse ponto, argumenta-se que 

a proibição não se dá por meio da finalidade do agente, mas pelo mau uso dos meios para chegar 

a um fim. Em outras palavras, o que se proíbe é a escolha dos meios inadequados que levam o 

agente a não governar o curso causal. Percebe-se, nos estudos doutrinários, que o finalismo 

concebido por WELZEL não é criticado necessariamente pelos seus efeitos, mas sim pelo fato 

de seu método amarrar legislador e intérprete a dados ônticos. 

                                                      
101 Esta é a razão, segundo o pensamento defendido por MUÑOZ CONDE e GARCÍA ARAN, que somente se 

admite a distinção entre “omissões conscientes” e “omissões inconscientes”. Apesar de reconhecer a possibilidade 

da ação como o elemento ontológico conceitual básico, consideram que todas as qualidades que constituem a ação 

em sentido ativo (voluntariedade, finalidade e causalidade) também devem dispor o sujeito para poder se falar em 

omissão. Cfr., MUÑOZ CONDE, GARCÍA ARAN. Derecho Penal, p. 251 e ss.  
102 Para TAVARES a grande crítica que se faz à teoria finalista está no fato de “não é possível compor-se uma 

identidade entre ser e natureza, daí a confusão que se processou, posteriormente, entre seus partidários que não 

se entenderam sobre se a ação teria conteúdo natural ou axiológico, ou seja, se seus elementos eram aferidos de 

um confronto com dados empíricos ou se resultavam de uma proposição transcendental”. Cf. TAVARES, Teoria, 

pág. 247. 
103 Estas e outras objeções foram detidamente analisadas por SILVA SÁNCHEZ, El delito, p. 35 e ss. 
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Com o propósito de superar os problemas apontados, uma série de teorias sobrepôs 

algumas características ao pensamento inicialmente esposado pelos finalistas. Mas, apesar de 

se situarem próximas aos postulados finalistas, tais teorias apresentaram como fator 

diferenciador a necessidade de se recorrer a um caráter marcadamente normativo para 

fundamentar a omissão.  

Partindo de um caráter pré-jurídico do conceito de omissão, a doutrina social da ação 

sustentou ser possível elaborar um supra conceito de ação e omissão por meio de concepções 

da sociologia em geral. Defensores da referida doutrina, JESCHECK e WESSELS reconhecem 

que para se constatar a relevância social seria suficiente que existisse um desvalor normativo 

pela não realização da ação esperada.104 A teoria social da ação surgiu, então, como uma via 

intermediária, por considerar que a direção da ação não se esgota na causalidade e na 

determinação individual. Nessa perspectiva, a teoria tentou apresentar uma solução entre a pura 

consideração ontológica e normativa, sem excluir os conceitos causal e final de ação, dando um 

passo a mais no sentido de reconhecer o direito enquanto fenômeno essencialmente social.  

Para WESSELS, não haveria vontade ou dirigibilidade da mãe que permanece inerte 

quando um filho toma um líquido que viria a causar sua morte, quando ela está diante de uma 

falsa percepção da realidade, ou seja, quando ela acredita que aquele líquido era um refresco de 

laranja. Já JESCHECK parte da ausência da ação esperada, somando-a à capacidade individual 

da ação, de modo que a omissão não seria, em si mesma, final, pois se caracterizaria em função 

do emprego de energia esperada.105  

A crítica mais contundente que se formula contra os conceitos sociais de ação é que, em 

realidade, não se cumpre com o requisito de neutralidade que deveria preservar este elemento 

do delito. WELZEL, por exemplo, afirma que não se trata de um conceito de ação, mas sim de 

uma doutrina de imputação objetiva (causal) de resultados, que coincide com a teoria da 

causalidade.106 SILVA SÁNCHEZ apontou alguns problemas de tal posicionamento, 

afirmando que, quando se pretende fundamentar a omissão na defraudação de expectativas 

normativo-sociais extrajurídicas, não se explicam as razões que fazem dessa omissão uma 

omissão penal.107  

                                                      
104 JESCHECK, partindo de uma concepção finalista como a característica do comportamento humano, sustenta 

que o critério da omissão é a dirigibilidade até a ação esperada. JESCHECK, Hans-Heinrich; WEIGEND, Thomas. 

Tratado de Derecho Penal. Parte General. 2. ed. Granada: Comares. 2003, p. 297. 
105 JESCHECK; WEIGEND, Tratado de Derecho Penal, p. 296. 
106 WELZEL, O novo sistema, p. 40. 
107 SILVA SÁNCHEZ. El delito, p. 95 e ss. 
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O conceito negativo de ação também se dedicou a solucionar os problemas enfrentados 

pela concepção ontológica de omissão. Tendo como principais porta-vozes BEHRENDT e 

HERZBERG, aquela corrente surgiu como resultado do desenvolvimento da normatização do 

conceito de ação, sustentando que a base para o conceito unitário de ação e de omissão estaria 

no conceito geral desvalorado de omissão. A ação, portanto, se converte na não evitacão de um 

resultado evitável, podendo-se falar em um impulso destrutivo quando o sujeito não evita um 

perigo que poderia evitar. 108  

O conceito causal de comportamento elaborado por GIMBERNAT ORDEIG coincide, 

em linhas gerais, com a teoria causal da ação, se distanciando dela quando afirma que a 

voluntariedade não é uma característica que concorre sempre em todas as modalidades da ação, 

carecendo de importância que não apareça na omissão. Nessa esteira, a ação e a omissão 

possuiriam características comuns que permitem uma definição conjutnta, na medida em que o 

que realmente importa (relevante) não é que a atividade seja querida, mas que se realize quando 

a pessoa permaneça em um estado consciente e que domine a mobilidade109.  

GIMBERNAT ORDEIG nega a separação entre ação e omissão e sugere um supra 

conceito que englobe duas manifestações: quando a pessoa se relaciona com o mundo exterior, 

colocando em marcha os processos causais, realizando um comportamento ativo e, caso a 

conduta consista em deixar que estes processos sigam seu curso, haveria um comportamento 

passivo.110  

Afasta-se da teoria normativa precisamente em um ponto: prescinde de submeter os 

conceitos de ação e omissão a um juízo inicial de desvalor, o que permite chegar a uma 

correlação do comportamento ativo e passivo, capaz de compreender não somente as ações e 

omissões típicas, mas também as atípicas. Este comportamento passivo, para GIMBERNAT 

ORDEIG, é uma referência imprescindível para determinar posteriormente as omissões 

jurídico-penalmente relevantes.111  

A concepção ontológica também foi criticada por ROXIN que, capitaneando as 

concepções positivas da omissão, apresentou o conceito de omissão típica para superar os 

problemas que apresentava a teoria social da ação, assim como a falta de concretude e utilidade 

                                                      
108BEHRENDT, Hans-Joachim. Die Unterlassung im Strafrecht: Entwurf eines negativen Handlungsbegriffs 

auf psychoanalytischer Grundlage, citado por SILVA SÁNCHEZ, El delito, p. 76. Para maior aprofundamento, 

consultar ROXIN, Derecho penal, p. 248 e ss.  
109 Mais amplamente, GIMBERNAT ORDEIG, Sobre los conceptos, p. 197 e ss.   
110 GIMBERNAT ORDEIG, Estudio, pág. 14. O autor considera fundamental a equivalência com a comissão de 

uma omissão em que alguém desestabilize com sua não intervenção um foco de perigo que ele deve controlar ou, 

se a desestabilização já se produziu, não a reduza ao nível lícito, na medida em que este foco de perigo condiciona 

com absoluta segurança o resultado típico. 
111 GIMBERNAT ORDEIG, Estudio, pág. 14. 
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teórica das propostas finalistas e causalistas, quando defendem um supraconceito desde a 

perspectiva ontológica.112 Segundo SILVA SÁNCHEZ, tal corrente é consequência do 

normativismo como reação às insuficiências do naturalismo e às teorias de caráter sociológico 

ou valorativo social, por pretenderem atribuir à omissão um caráter pré-jurídico. Para estes 

autores, a omissão não tem um substrato prévio ao tipo e, assim, o juízo normativo não faria 

qualquer sentido, pois a pedra de toque é a frustração da expectativa do comportamento pela 

não realização da ação esperada. 

Para os normativistas, a omissão, desde o ponto de vista jurídico-penal, é a não 

realização de uma ação esperada, por ser exigida pelo ordenamento jurídico, substituindo o 

estudo da teoria da ação pela teoria do tipo. Nas palavras de ROXIN: 

 

cada vez gana más terreno la concepción de que para el Derecho Penal es 

menos importante averiguar si y con que requisitos se puede calificar como 

acción uma conducta humana, que establecer cuando y hasta que punto se le 

pueden imputar como fundamentador de la responsabilidad un resultado a 

uma persona.113 

  

Para o sistema funcional o conceito de omissão passa a ter configuração bem distinta 

a partir do conceito normativo do funcionalismo, uma vez que todas as categorias do delito 

estão vinculadas à função da finalidade da pena, sobretudo o teleológico-racional de ROXIN. 

A propósito, foi com o funcionalismo de ROXIN e, posteriormente, de JAKOBS que o conceito 

do tipo penal agregou uma tríplice dimensão: (a) objetiva; (b) normativa e (c) subjetiva114. 

O funcionalismo sistêmico de JAKOBS reflete, de alguma forma, o pensamento de 

BEHRENDT e HERZBERG, diferenciando-se em um aspecto importante: para este autor, 

evitável é todo comportamento que o sujeito evitaria se estivesse motivado pela norma.115 Dito 

                                                      
112 ROXIN chega a tais conclusões depois de criticar a formulação finalista e o conceito ontológico de ação. Cf. 

ROXIN, Claus. Problemas Fundamentais do Direito Penal. 3ª ed. Lisboa: Vega. 2004, p. 86 e ss. 
113 JAKOBS, Derecho Penal, p. 940  
114 O paradigma do Estado formal e a concepção de um Estado de Direito material gerou maior tensão entre a 

dogmática penal e a política criminal. No Estado de Direito material, a dogmática penal deixa de representar 

unicamente a proteção do indivíduo perante o Estado Leviatã, isto é, “a tarefa da lei não se esgota mais nesta 

função garantística”. ROXIN, Política Criminal, p. 13. Entretanto, para ROXIN, de acordo com D´Avila, há um 

“equívoco de tomar a política criminal e o Direito Penal a partir de uma relação de tensão, a partir de uma 

relação dicotômica, propondo, em seu lugar, uma compreensão que os reúna na forma síntese”. D´AVILA, Fábio 

Roberto. O Direito e a legislação penal brasileiros no século XXI – Entre a normatividade e a política criminal. In 

GAUER, Ruth Maria Chittó (org.). Criminologia e sistemas jurídico-penais contemporâneos. 2ª ed. Porto 

Alegre: EdiPUCRS. 2012, p. 267. Nessa perspectiva, para Roxin “fica claro que o caminho correto só pode ser 

deixar as decisões valorativas político-criminais introduzirem-se no sistema do Direito Penal [...]”. ROXIN, 

Política Criminal, p. 20. 
115 GIMBERNAT ORDEIG, Sobre los conceptos, p. 602. 
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de outra forma, JAKOBS desvia o problema para a função motivadora da norma, uma vez que 

o Direito Penal estaria direcionado a garantir expectativas normativas da sociedade.116  Para 

JAKOBS, é necessário partir de correspondentes conceitos sociais e da norma como expectativa 

social institucionalizada, de modo que ser sujeito significa exercer um papel e não a expressão 

da subjetividade de seu portador (representação de uma competência socialmente 

compreensível).117 JAKOBS sustenta um conceito negativo de ação como uma realização 

evitável do resultado, já constituindo o resultado a execução de um movimento corporal (delitos 

de mera atividade), ou além deste movimento corporal (delitos de resultado). Para o autor 

alemão, a omissão e a ação são iguais normativamente, não obstante sejam distintas no plano 

ontológico118.   

De acordo com o conceito pessoal de ação, defendido por ROXIN, KAUFMANN e 

RUDOLPHI, a ação é a manifestação da personalidade, manifestação básica da personalidade. 

É uma manifestação da liberdade pessoal causadora de relevante e intolerável lesão ou perigo 

de lesão ao bem jurídico. A preocupação em torno do conceito de ação jurídico-penal por parte 

de ROXIN data especialmente de sua obra “Contribuição à crítica da teoria final da ação” 

(1962). Para o autor, as concepções naturalistas, causais e social eram absolutamente inservíveis 

e careciam de importância teórica e de significado.   

Para ROXIN não há qualquer possibilidade de elaborar um conceito unitário de ação e 

omissão, uma vez que são duas realidades distintas e convergem unicamente no princípio 

normativo de imputação pessoal. Assim, ação e omissão apresentam naturezas absolutamente 

distintas, pois, enquanto a ação apresenta características ontológicas, a omissão só pode ser 

configurada desde o ponto de visto axiológico.  

Para o professor de München, a ação é, antes de tudo, uma manifestação da 

personalidade, pois quando o sujeito atua, ele não faz outra coisa que não demonstrar a sua 

posição ao mundo como expressão da sua personalidade submetida ao seu próprio controle.119 

Segundo o autor, tal conceito de ação permite abarcar todas as formas de manifestação da 

conduta delitiva, sejam elas ações dolosas ou omissivas.  

                                                      
116 JAKOBS, Günther. Sociedad, norma, persona en uma teoría de un derecho penal funcional. Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia, 1996, p. 9. 
117 JAKOBS, Günther. Sociedad, norma, p. 35. 
118 JAKOBS, Derecho Penal, p. 197. 
119 Esta concepção permite que ROXIN exclua do conceito de ação os casos de ato reflexo, os atos executados 

durante os sonhos ou durante um ataque compulsivo, uma vez que todas essas são manifestações nas quais o a 

vontade do sujeito não dominou o atuar, ou seja, o ato é uma consequência de fatores causais, biológicos que 

atingiram o sujeito, mas não foi expressado por sua personalidade, por não haver o elemento essencial que deve 

guiar uma ação em sentido penal, que é a consciência e a vontade. 
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De outra maneira, o não fazer, segundo ROXIN, somente será considerado uma 

omissão em virtude de um juízo de imputação pessoal, que se produz no tipo, pois não haveria 

qualquer conceito pré-jurídico de omissão e de ação120. Assim, se a atuação da vontade não é 

típica, não há nenhuma ação no sentido que interessa para o Direito Penal. Deve-se acudir a 

uma valoração jurídica da manifestação da personalidade para determinar quando se está diante 

de uma omissão, pois uma omissão somente chegará a ser uma manifestação da personalidade 

por meio de uma expectativa de ação. 

Em síntese, o decisivo, aquilo verdadeiramente importante para a tese da 

normatividade da omissão e da ação, é a imputação, pois são as expectativas que fazem com 

que um nada possa ser considerado como uma manifestação da personalidade121. Assim, o 

conceito de omissão é, em primeiro lugar, pré-típico. A omissão (de uma ajuda esperada) só 

realiza o tipo se for contrária a uma expectativa jurídico-penal, como na omissão de socorro.  

Nada obstante, ROXIN adiciona o requisito da capacidade de ação, afirmando que não 

se configurará uma omissão quando ao destinatário da norma for fisicamente impossível 

realizar a ação esperada. Tal situação deve ser analisada por meio do exercício hipotético de 

colocar outro sujeito na concreta situação e verificar se ele, naquelas condições, teria 

capacidade de agir.  

A ação, segundo ROXIN, é caracterizada como um produto da consciência e da 

vontade, com projeção para o exterior, no centro anímico-espiritual de um ser humano. Em 

consequência, o conceito de ação deve cumprir a função de elemento básico e unitário de todo 

o sistema da teoria do delito e, por isso, deve-se estabelecer um conceito suficientemente amplo 

para incluir as distintas formas de comportamento humano relevantes para o Direito Penal, 

explicando todas as formas delitivas, sejam eles delitos de ação, de omissão, dolosos ou 

imprudentes. Nesse sentido:  

 

debe suministrar un supraconcepto para todas las formas de manifestarse la 

conducta punible, un genus proximum al que se conecten todas las concretas 

precisiones de contenido como differentiae specificae.122 

                                                      
120 Também em TAVARES, Teoria, p. 253. GIMBERNAT ORDEIG criticou o pensamento roxiniano, afirmando 

que tal posicionamento é um retrocesso histórico. GIMBERNAT ORDEIG, Sobre los conceptos, p. 207. 
121 O autor oferece um exemplo elucidativo acerca do assunto: Quando alguém deixa de cantar um canto típico de 

uma comunidade ele manifesta a sua personalidade. Da mesma forma, ocorre com a omissao inconsciente: quando 

alguém esquece algo importante, manifesta-se nele a sua personalidade como a de uma pessoa distraída e 

descuidada. ROXIN, Parte General Tomo II: Especiales formas de aparicion del delito, p. 755. 
122. Não é por outra razão que o autor afirma que “la acción debe designar algo que se encuentre tanto en los 

hechos dolosos e imprudentes como en los delitos de omisión y que suponga el elemento común al que puedan 

reconducir todas las manifestaciones especiales de conducta punible”. ROXIN, Derecho Penal, p. 234 
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No que tange à omissão, ROXIN afirma que somente seria uma manifestação da 

personalidade por meio de uma expectativa de ação.123 De acordo com ROXIN: 

 

por regla general las expectativas, que son las que hacen que una ‘nada’ 

meramente existente como posibilidad conceptual se convierta en una 

manifestación de la personalidad, está socialmente fundadas y por tanto son 

separables de la esfera de la valoración jurídica (o sea, del tipo). Así, si 

alguien a propósito no saluda a un viejo conocido, ello es una manifestación 

de personalidad y por tanto, desde el punto de vista jurídico, una acción (en 

forma de omisión), ya que conforme a los usos sociales habría sido esperable 

un saludo.124  

 

SILVA SÁNCHEZ propõe, uma vez mais, o retorno ao normativismo125. O conceito 

jurídico-normológico de omissão, defendido pelo autor espanhol, se insere no contexto das 

concepções positivas, partindo do mesmo princípio de que a omissão surge em virtude de um 

juízo de imputação que se produz no tipo, mediante o qual se imputa a conduta ao sujeito.  

Assim, fundamenta que a imputação se daria pela não realização da prestação positiva 

estimada como necessária para proteção do bem jurídico.126 Nesse sentido, não seria possível 

tratar a omissão de forma ex ante da descrição típica, na medida em que não há o conceito de 

omissão nesse plano prévio.127 

Sem qualquer pretensão de esgotar o assunto quanto às teorias acerca do conceito de 

omissão, foram apresentadas, até aqui, as principais posições doutrinárias. Passa-se, então, a 

ancorar a presente dissertação em um dos conceitos de omissão, fundamental para o 

desenvolvimento dos demais tópicos e, sobretudo, do estudo da posição de garante.  

 

 

                                                      
123 ROXIN, Derecho Penal, p. 256. 
124 ROXIN, Derecho Penal, p. 256. 
125 Aqui se emprega o mesmo termo utilizado por BOTTINI, por acreditar que é a melhor forma de sintetizar o 

movimento para o lado oposto do pendulo, conforme definido por SCHÜNEMANN e tratado no início deste 

trabalho. BOTTINI, Do tratamento penal da ingerência, p. 9. 
126 SILVA SÁNCHEZ. El delito, p. 158 e ss. 
127 SILVA SÁNCHEZ afasta o conceito de omissão prévio ao Direito Penal da seguinte forma:“Luego la 

referencia jurídica del concepto de omisión "a los efectos del derecho penal" es innegable. Previo al derecho 

penal no es, pues, el concepto de omisión, sino determinadas propiedades del sujeto y realidades que forman parte 

de él. Pero incluso la selección de éstas es algo en lo que se procede adoptando perspectivas jurídicas. Baste para 

confirmar esta afirmación una remisión a algunos de los significativos problemas antes examinado”. SILVA 

SÁNCHEZ, El delito, p. 70. 
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2.2.2 Ancoragem Conceitual 

 

 

A presente dissertação parte da premissa de que é importante distinguir os conceitos 

de ação e omissão, porquanto a preferência por determinada linha de pensamento afetará toda 

a construção da dogmática que envolve os deveres de proteção dos dirigentes¸ objeto central de 

análise do trabalho. A bem da verdade, a despeito de muitas teorias criticarem a distinção entre 

os conceitos, admite-se que, no campo fenomenológico, ação e omissão não se confundem128. 

Apesar de o finalismo ter simbolizado um verdadeiro marco no estudo do Direito 

Penal, não se pode ignorar que, com a evolução metodológica, houve inúmeras contestações ao 

modelo apresentado pelos finalistas. Fugiria do propósito do presente trabalho exaurir as 

críticas dirigidas contra o sistema finalista, mas acredita-se ser necessário elencar algumas 

delas, tais como: àsa estruturas ontológicas, ao conceito de ação129, ao tratamento do erro130, ao 

nexo causal131, ao conceito de tipicidade, ao nexo de causalidade132, ao conceito de ilicitude e 

ao conceito material de culpabilidade. 

Para ROXIN, e de modo ainda mais pronunciado segundo JAKOBS, a esfera 

ontológica não pode proporcionar a matéria e nem os conceitos jurídicos, uma vez que as 

normas jurídicas têm objetos e conteúdos essencialmente normativos e, por isso, somente é 

possível determinar o objeto do Direito Penal em função dos seus fins e das valorações. E aqui 

reside uma questão de suma importância: o legislador e o Direito Penal são completamente 

livres para criar os seus conceitos, para construi-los de modo teleologicamente racional.133  

Aqui não se quer afirmar, e nem seria possível fazê-lo, que toda fundamentação 

ontológica do sistema penal é equivocada. Acredita-se, entretanto, que se deva prescindir dos 

conceitos causais de ação e de omissão, assim como os conceitos finalistas, uma vez que aquilo 

                                                      
128 SILVA SÁNCHEZ, El delito, p. 214; BOTTINI, Do tratamento penal da ingerência, 12. Alguns autores 

sustentam haver diferenças já no plano ontológico. Nesse sentido, STRATENWERTH defende que ação e omissão 

são comportamentos estruturalmente diversos, uma vez que na omissão, ao invés de agir, o sujeito não realiza 

uma ação. STRATENWERTH, Günter. Derecho Penal. Parte General. 4. ed., totalmente reelaborada. Buenos 

Aires: Hammurabi. 2005, p. 289. TAVARES, por seu turno, critica tal posicionamento. TAVARES, Teoria, p. 

284. 
129 DIAS, Jorge de Figueiredo. Questões funda mentais: a doutrina geral do crime, parte geral, tomo I. Revista 

dos Tribunais: São Paulo, 2ª Ed., 2007, p. 251; ROXIN, Claus. Novos estudos de Direito Penal, p. 125; 

HASSEMER, Winfried Apud BUSATO, Paulo César. Direito Penal e ação significativa. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2010, p. 100. 
130 Breves críticas às soluções propostas por WELZEL para as hipóteses conhecidas como “descriminantes 

putativas” em: ROXIN, Claus. Novos estudos de Direito Penal. Org. Alaor Leite. São Paulo: Marcial Pons, 2014, 

p. 125. 
131 ROXIN, Claus. Estudos de Direito Penal. 2ª ed. Org. e trad. Luís Greco. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p.100 
132 ROXIN, Claus. Estudos de Direito Penal, p.100.  
133 ROXIN, Claus. Problemas básicos del Derecho Penal, p. 74. 
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que se entendeu por omissão – finalidade potencial que WELZEL e seus seguidores sustentaram 

– não reflete a realidade, uma vez que são conceitos que se contrapõem e carecem de elementos 

em comum. Segundo ROXIN, não se pode restringir os fenômenos jurídicos a uma relação 

meramente causal, pois dependem de determinados fatores de significação social.134  

Nessa esteira, tendo em vista os apontamentos acerca das teorias que enfrentaram o 

tema da omissão, assim como as críticas pertinentes a cada uma delas, esta dissertação se 

ancorará no conceito pessoal da conduta, pois, conforme afirmado por TAVARES, autor que 

sustenta o mesmo posicionamento de ROXIN, “no âmbito da omissão, o conceito personalista 

de ação só terá significado se relacionado a uma ação esperada, de modo que o conceito de 

manifestação da personalidade não pode abstrair, nesse caso, de uma valoração jurídica 

expressa no tipo legal.”135 

 

 

2.3 Principais distinções entre a omissão própria e a imprópria 

 

 

2.3.1 Breve exposição e apontamentos acerca das propostas de classificação 

 

 

A distinção entre omissão própria e imprópria é imprescindível para que se diferencie 

os critérios de responsabilização e adequação típica de cada modalidade delitiva. Há uma única 

certeza quanto a este assunto: a doutrina não é uníssona quanto aos critérios de diferenciação. 

As tradicionais classificações das classes de omissão recorrem a um critério formal e externo 

como critério de distinção ou, em palavras mais claras, se o delito de omissão tem ou não uma 

regulação legal.  

O primeiro dos critérios, considerado por TAVARES como “o mais elementar de 

todos”136, pois estabelece o sujeito como elemento diferenciador, é que nos crimes omissivos 

próprios todos podem ser sujeitos, tendo em vista que o “o dever de assistência, como se dá na 

omissão de socorro, é extensivo a toda a coletividade”.137 O resultado foi outro critério 

                                                      
134 ROXIN, Contribuição para a crítica da teroia finalista da ação, p. 93. 
135 TAVARES, Teoria, p. 253. 
136 TAVARES, Teoria, p. 307. 
137 TAVARES, Teoria, p. 307. ZAFFARONI aponta o autor como critério para distinguir as omissões. Nesse 

sentido, as omissões próprias seriam aquelas em que o autor pode ser qualquer um que se encontre na situação 

típica, caracterizando o tipo omissivo própria, uma vez que não há um tipo ativo correspondente. Já as omissões 

impróprias seriam aquelas nas quais o autor somente pode ser aquele que se encontra dentro de um círculo 
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utilizado para fazer a distinção entre as omissões próprias e impróprias. A omissão própria não 

teria qualquer relação com o resultado, sendo considerada um crime de mera conduta, enquanto 

a omissão imprópria seria um crime de resultado, exigindo, portanto, uma modificação do 

mundo exterior.138 A distinção aqui apresentada, entretanto, se restringirá à análise de alguns 

critérios diferenciadores, como o normológico, o tipológico e o tradicional. 

WESSELS e MAURACH apresentaram o critério normológico como aquele que 

distinguiria os conceitos de omissão própria e imprópria, relacionando ao tipo de norma que se 

infringe com o delito de omissão. Para essa corrente, o delito de omissão própria encontra sua 

base em uma norma imperativa, mandamental, enquanto o delito de omissão imprópria em uma 

norma proibitiva que, como a própria nomenclatura sugere, proíbe uma determinada ação. 

LUZÓN PEÑA corrobora a linha de pensamento apresentada por estes autores, ao considerar 

que existe uma identidade no plano normativo que permite que as condutas omissivas encaixem 

exatamente nas condutas comissivas nos tipos da Parte Especial. Em palavras diversas, o autor 

sustenta que o único fundamento legitimador para que a punibilidade da comissão por omissão 

seja igual à ação é a existência de uma equivalência entre a realização típica omissiva e a 

comissiva, de modo que a inclusão de cláusulas de correspondência teria um valor meramente 

declarativo sendo, portanto, desnecessária.139 

A omissão de socorro, prevista no artigo 135, do CPB140, seria um exemplo de norma 

mandamental, na medida em que prescreve uma atividade em determinada direção e declara 

punível o descumprimento do mandato como previsto. Nessa perspectiva, MAURACH afirma 

que nos delitos próprios de omissão “o autor atenta contra uma norma imperativa que 

prescreve uma atividade em determinada direção, e cumpre, com isso – sem importar com as 

restantes consequências de seu não fazer -, o tipo, construído diretamente sobre esta norma 

imperativa, que declara punível o descumprimento do mandato como tal.”141 

                                                      
delimitado que faça a situação típica da omissão se equivaler a de um tipo ativo. ZAFFARONI, Manual de 

Derecho Penal, Parte General. Bogotá, 1984. p. 453. 
138 TAVARES crítica tal distinção ao afirmar que “a diferenciação assentada na simples inatividade ou no 

resultado, que ensejaria as respectivas modalidades de dever, se geral ou especial, tem apresentado alguns 

problemas, porque nem sempre as descrições legais contemplam nitidamente o evento a que se referem, como 

elemento da lesão de bem jurídico.” É de se ressaltar a referência que o autor faz a ROXIN, para quem é possível 

que haja resultado nos delitos de mera atividade.  Cf.: TAVARES, Teoria, p. 308. Do mesmo modo, BOTTINI 

acredita que o maior dos problemas dessa distinção está no “crescente reconhecimento da imprecisão da 

separação dos delitos entre os de resultado e os de mera conduta”. BOTTINI, Do tratamento penal da 

ingerência, p. 35. 
139 LUZÓN PEÑA, Diego Manuel. Estudios penales, ed. PPU, Barcelona, 1991, p. 235. 
140 Art. 135 - 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. 
141 MAURACH, Reinhart. Tratado de Derecho Penal. Barcelona: Ariel. 1962, p. 262. Tradução de: “autor atenta 

contra una norma imperativa que le prescribe una actividad en determinada dirección, y cumple, con ello a su 
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Já nos delitos de omissão imprópria, a essência se localiza nas normas antepostas ao 

tipo, que são de caráter proibitivo. Concluem os supramencionados autores que os delitos de 

omissão imprópria não são uma variedade dos próprios delitos de omissão, mas sim um 

complemento dos delitos comissivos em sentido estrito. Assim, infringirá a norma proibitiva 

do “não matará” tanto a mãe que mata por atos positivos o seu filho, quanto aquela que se 

mantém inerte ao ver seu filho se afogar na banheira. Quanto aos delitos de omissão imprópria, 

o garante que omite a ação esperada somente infringe o mandato de atuar e não 

simultaneamente a proibição de causar o resultado.  

O critério normológico que radica a diferença entre as omissões no tipo de norma não 

se sustenta, pois, caso se defina a omissão como a não realização de uma prestação positiva, 

resta evidente que o que caracteriza toda omissão é o infringir uma norma, independentemente 

de sua concreta formulação. São várias as ressalvas a tal posicionamento.  

SCHÜNEMANN e CUADRADO RUIZ o criticaram, pois, para eles, no delito de 

omissão imprópria o garante que omite a ação esperada somente infringe o mandato de atuar, e 

não simultaneamente a proibição de causar aquele resultado.142 ROXIN reforça as críticas à 

distinção quanto ao tipo de norma, pois, se se define a omissão como a não realização de uma 

prestação positiva, parece claro que o que caracteriza toda omissão é o infringir de uma norma 

que, independente da sua concreta formulação, expressa um conteúdo prescritivo de 

mandato.143 

KAUFMANN foi o responsável por propor o critério legal, e foi seguido por muitos 

outros autores144. Há, para ele, uma identidade de estrutura entre as omissões, e a distinção entre 

as classes de omissão tem como pilar um critério de natureza jurídico-positiva, puramente de 

direito positivo, afirmando que as omissões próprias estão tipificadas pela própria lei, enquanto 

não há regulação para as omissões impróprias145. Como consequência lógica, a ausência de 

                                                      
vez – sin que importen las restantes consecuencias de su no hacer-, el tipo, construido directamente sobre esta 

norma imperativa, que declara punible el incumplimiento del mandato como tal.” 
142 CUADRADO RUIZ, María Angeles. La comisión por omisión como problema dogmático. Anuario de 

Derecho Penal y Ciencias Penales, L. Madrid: Ministerio de Justicia. 1997, p. 405 e ss; SCHÜNEMANN, 

Fundamentos y Limites de los Delitos de Omisión Impropia. Madrid, Barcelona, Buenos Aires, São Paulo: 

Marcial Pons. 2009, p. 75. 
143 JESCHECK, Tratado, p. 546; SILVA SÁNCHEZ, El Delito, p. 403. 
144 ROXIN, Derecho penal, p. 200; e TAVARES, Teoria, p. 309. 
145 KAUFMANN afasta qualquer distinção ontológica. KAUFMANN, Dogmática, p. 282-284. Para uma análise 

mais aprofundada acerca do posicionamento de KAUFMANN, ver TAVARES, Teoria, p. 308; e BOTTINI, Do 

tratamento penal da ingerência, p. 36. PASCHOAL seguiu a linha defendida por KAUFMANN, ao declarar que 

“havendo norma expressa a criminalizar a omissão, tem-se um crime omissivo próprio; não havendo, tem-se um 

crime omissivo impróprio, ou comissivo por omissão.” PASCHOAL, Janaina Conceição. Ingerência indevida: 

Os crimes comissivos por omissão e o controle pela punição de não fazer. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris 

Editor, 2011. p. 36. 
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tipificação legal expressa da omissão implica a necessidade de um marco penal de um tipo 

comissivo146.  

WELZEL é partidário desse entendimento, mas apresenta uma concepção tripartida, 

afirmando que o delito de omissão própria é aquele em que o Direito Penal estabelece um grupo 

de disposições que impõe uma pena à infração de um dever de atuar, e que junto a esses 

mandatos de ação estabelecidos pela lei, existe um vasto grupo de mandatos que obrigam o 

indivíduo a evitar possível lesão de bens jurídicos. Portanto, a diferença entre as omissões se 

radica em um critério meramente positivo e não em um caráter material. Para esta corrente, é 

necessária a existência de uma posição de garante como critério de assimilação da omissão à 

ação que causa o resultado.  

Em que pese a importância da corrente encampada por KAUFMANN, parte da 

doutrina acredita que o critério jurídico-positivo é insuficiente para distinguir as classes de 

omissão, porquanto existem delitos de omissão imprópria especialmente regulados, que exigem 

a produção de um resultado para além da omissão. Nada obstante, criticou-se a rígida 

dependência do vínculo legislativo que caracterizaria um delito de omissão, pois um possível 

delito de omissão passaria a ser de omissão imprópria diante de uma mera alteração 

legislativa.147  

Foi diante dos problemas até então apresentados pelas mais diversas distinções entre 

as omissões própria e imprópria que ROXIN ofereceu uma classificação tripartida do tema em 

delitos de omissão pura ou própria, delitos de omissão e resultado (omissão qualificada) e 

delitos impróprios de omissão ou comissão por omissão.148 ROXIN sustenta que a distinção 

“externa” oculta a diferença estrutural, que realmente justifica a diferenciação entre omissões 

próprias e impróprias.   

TAVARES adverte que a adoção de um critério legal ou do círculo de autores não 

seria o suficiente. Isso porque, segundo o autor, é necessário que se diferencie normativamente 

as omissões próprias e impróprias, por meio da análise da estrutura normativa e especial da 

posição de garantidor.149 Assim, existirá crime omissivo próprio sempre que a “a não 

                                                      
146 KAUFMANN, Dogmática, p. 284. 
147 Ao analisar o posicionamento de KAUFMANN, assim se manifestou o BOTTINI: “Ao sustentar que a omissão 

imprópria tem por característica principal a ausência de previsão legal, acaba por relativizar o principio da 

legalidade, como adiante exposto com detalhes (Cap. III, 2.3.3). Portanto, ainda que parta de premissas corretas, 

as conclusões não parecem adequadas ao nosso sistema legal e constitucional.” BOTTINI, Do tratamento penal 

da ingerência, p. 36. 
148 ROXIN, Derecho Penal, II, p. 760. 
149 De acordo com TAVARES, “Pela própria natureza dos crimes omissivos impróprios, que não se constituem 

de simples omissão de deveres de assistência, mas do não impedimento de determinado resultado proibido, tem-

se que sua identificação, mais do que com vistas ao sujeito e sua especial relação de proteção para com o bem 

jurídico, depende de sua estrutura normativa.” TAVARES, As Controvérsias, p. 72.  
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realização da ação possível implique por si mesma na violação de uma norma mandamental”. 

Por outro lado, restará configurado o crime omissivo impróprio sempre que “a não realização 

da ação possível, por parte de um sujeito na posição de garantidor, implique no não 

impedimento do resultado, na mesma medida de sua produção por ação”.150 

Acredita-se que a distinção oferecida por TAVARES se aproxima da concepção do 

critério legal, adicionando a ele o critério do autor. Os crimes omissivos próprios seriam aqueles 

que estariam previstos e poderiam ser praticados por qualquer um. Em havendo uma cláusula 

de equiparação entre a ação e a omissão e com determinado círculo de autores, estar-se-ia diante 

de um crime omissivo impróprio. Mas o autor vai além: mesmo que estejam previstos em um 

determinado tipo, caso haja a exigência de uma especial posição ou qualidade do autor, também 

se tratará de um crime omissivo impróprio. 

SILVA SÁNCHEZ expôs uma nova sistematização para os delitos de omissão, que foi 

seguida por diversos autores. O jurista espanhol sustenta que se deve recorrer a um sistema que 

relacione diferentes critérios para, somente assim, almejar uma correta divisão do tema da 

omissão. E o autor aprofunda a análise, buscando uma exaustão terminológica.  

Para tanto, apresentou alguns elementos estruturais de identidade entre ação e omissão, 

rechaçando em primeiro lugar que os supostos crimes de comissão por omissão não sejam 

enquadrados nos tipos da parte especial e requerem, ademais, prescindir da ideia de que os 

delitos de comissão por omissão se caracterizam de modo decisivo pela infração de um dever, 

assim como relativizar ou suprimir, como de fato se produziu através da utilização da imputação 

objetiva o papel da causalidade nos delitos comissivos, dada a impossibilidade de comprovar 

que a omissão infringia a suposta proibição de causação subjacente. Em outras palavras, a 

equivalência entre a ação e omissão não pode basear-se em que a ação omitida tivesse evitado 

o resultado, porque esta coesão nunca pode ser afirmada de forma segura151. 

Para o autor espanhol, as classificações bipartidas do tema não são suficientes para 

uma caracterização completa das realizações típicas omissivas. Nessa linha, assim se 

manifestou o autor acerca do assunto: 

 
una exposición integral de las diversas clases de omisiones 

únicamente puede resultar de la apreciación conjunta de las 

                                                      
150 TAVARES, As Controvérsias, p. 72-73. 
151 GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. Causalidad, Omisión e Imprudencia. Revista Brasileira de Ciências 

Criminais, n. 17. São Paulo: Revista dos Tribunais. 1997, p. 216 e ss. Para o autor, a equiparação dos delitos de 

comissão por omissão dolosos somente seria possível naqueles casos em que o encarregado de vigiar um foco de 

perigo preexistente, mediante a ausência de uma medida de precaução que lhe incumbia, deixa de tomar a medida 

de forma intencional. 
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múltiples perspectivas – político-criminales, axiológicas, 

jurídico positivas, estructurales – desde las que cabe 

clasificarlas.152 

 

O pensamento de SILVA SÁNCHEZ refletido na passagem acima pode ser entendido 

da seguinte forma: somente mediante o amálgama de diferentes critérios de distinção que foram 

até então propostos que se poderá obter uma sistematização sem arestas, englobando tanto 

quanto possível todas as omissões, cumprindo com os requisitos da segurança jurídica, 

necessária em um Estado Democrático de Direito. A primeira divisão realizada por SILVA 

SÁNCHEZ tem como objeto a bipartição em torno da matéria em estudo, distinguindo entre 

omissões puras ou simples e omissões referidas a resultados. Outra divisão se refere à 

possibilidade de se imputar o resultado lesivo, que não fora evitado em razão da conduta não 

realizada.  

As omissões puras gerais são aquelas realizadas por todos os indivíduos que podem 

agir e não agem.153 As omissões puras de garante, por seu turno, somente podem ser realizadas 

por um grupo reduzido e circunscrito de autores, por ostentar uma posição de responsabilidade 

especial.154 O autor subdivide as omissões puras de garante em duas, afirmando que há 

omissões puras de garante que são estabelecidas pela Lei e outras que necessitam de tal 

regulamentação. 

As omissões referidas ao resultado, como denominou o autor, caracterizam-se por ser 

possível a imputação do resultado para além da não realização da conduta indicada e que não 

foi evitada pelo sujeito. Para tanto, SILVA SÁNCHEZ recorre a critérios de existência de um 

círculo restrito de sujeitos que podem realizar tal conduta, somado a um critério valorativo.155 

As omissões referidas ao resultado são divididas em duas: sem equivalência comissiva e com 

equivalência comissiva (garante). Esta última, verdadeiramente importante para a presente 

dissertação, carece da inclusão de tipos legais de descrição positiva, para o qual será necessário 

algo além da posição de garante. Para o autor de Barcelona, a realização omissiva deve 

apresentar uma equivalência estrutural e normativa com o tipo comissivo, e deve remeter a sua 

concreção legal a ele.  

É aqui que o autor insere os delitos de comissão por omissão. O artigo 121, do CPB, 

estabelece uma norma de índole proibitiva: é proibido matar. Nessa norma, deve-se enquadrar 

                                                      
152 SILVA SÁNCHEZ, El delito, p. 339. 
153 SILVA SÁNCHEZ, El delito, p. 344. 
154 SILVA SÁNCHEZ, El delito, p. 339. 
155 SILVA SÁNCHEZ, El delito, p. 347. 
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uma figura omissiva, que seria o deixar morrer alguém e, sobretudo, que o resultado lesivo se 

impute à não realização da ação indicada. Para sintetizar o pensamento de SILVA SÁNCHEZ, 

apresenta-se, abaixo, uma breve estruturação daquilo que foi proposto pelo autor: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

SILVA SÁNCHEZ adota uma estrutura de imputação da omissão semelhante à trazida 

por JAKOBS, pois entende a ação e a omissão como conceitos equiparados no plano da norma 

jurídica. Entretanto, o autor não concorda com as consequências apresentadas por JAKOBS, 

pois não admite certas fontes do dever de agir por ele tratadas, como as competências 

institucionais. Nas palavras do autor espanhol: 

 

Los delitos de comisión, como supuestos de responsabilidad jurídico-penal 

por competencia de organización (delitos de dominio), no pueden ser 

transformados en la commissio per omissionem (omisión idéntica a la 
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resultado 

Omissões referidas a 

resultado sem 

equivalência 

comissiva 

 Legalmente 

determinados 

Comissão por 

omissão 
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resultado com 

equivalência comissiva 
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comisión) en supuestos de responsabilidad penal por competencia 

institucional (delitos de infracción de un deber).156 

 

A clássica distinção entre a definição de ação como comportamento positivo e de 

omissão como não fazer algo esperado é rechaçada por SILVA SÁNCHEZ, que não se 

compromete com os conceitos pré-jurídicos, mas defende que a conduta somente deve ser 

apreciada diante do tipo penal. Nesse sentido, argumenta que o elemento nuclear do sistema 

jurídico penal é o comportamento típico, e não o comportamento comissivo ou omissivo157. 

De acordo com SILVA SÁNCHEZ, a omissão será relevante quando houver uma 

situação de perigo para um bem jurídico somada à não realização de uma conduta positiva 

indicada pelo tipo penal como indispensável à proteção de um bem jurídico158. Caracteriza-se, 

assim, omissão imprópria. O autor é contrário à ideia trazida pela teoria formal do dever 

jurídico, visto que a imputação do resultado não depende da natureza ou da origem do dever 

violado.  

Trabalha, como se viu, com três espécies de omissões relevantes: omissões idênticas 

à comissão; omissões puras gerais e omissões puras de garante. A primeira espécie traz aquela 

omissão que tem a mesma estrutura material da comissão. Logo, imputa-se o resultado lesivo 

na forma prevista no tipo penal de resultado, devendo a descrição daquele tipo compreender 

tanto as ações quanto omissões, pois haverá o desejo de atingir comportamentos, aos quais o 

resultado possa ser imputado, seja pela causalidade, seja pela omissão de prestações positivas 

de cuidado por quem tem dever de garante159. Prescindível, nas omissões idênticas à comissão, 

a existência de cláusula geral que equipare os comportamentos160. 

Importante salientar que, na citada espécie, é o dever de garante que possibilita à ação 

e à omissão figurarem dentro da mesma estrutura material. Ainda, esse dever de garante existirá 

apenas por assunção de um compromisso, de maneira voluntária, pelo omitente, que se incumbe 

de proteger o bem jurídico, isto é, assume o dever de evitar o resultado161.  

As omissões puras são meras inações, não existindo nenhuma relação especial do 

omitente com o bem jurídico162. Trata-se da omissão própria, que pode ser praticada por 

                                                      
156 SILVA SÁNCHEZ, El delito, p. 473. 
157 SILVA SÁNCHEZ, El delito, p. 82. 
158 SILVA SÁNCHEZ, El delito, p. 353. 
159 SILVA SÁNCHEZ, El delito, p. 459. 
160 SILVA SÁNCHEZ, El delito, p. 461. 
161 SILVA SÁNCHEZ, El delito, p. 466. 
162 Segundo SILVA SÁNCHEZ, “La existencia de omisiones puras generales se debe a consideraciones de 

solidaridad general en aras de la protección de bienes jurídicos individuales. De ahí que su realización, en la que 

pueden incurrir, además, todos los ciudadanos que, estando en situación, no cumplen la acción indicada, sea, en 



61 
 

qualquer pessoa sem que se faça necessário qualquer averiguação especial de sua postura diante 

do risco ou da vulnerabilidade do bem jurídico163. 

A última espécie traz as omissões puras de garante, uma categoria que se encaixa entre 

as duas primeiras. Nas omissões puras de garante existe o dever de garantia pela proximidade 

social entre o omitente e o bem jurídico, mas a assunção da proteção não ocorreu 

voluntariamente. SÁNCHEZ sustenta, para tal espécie, a necessidade de o ordenamento 

jurídico fixar regras em separado.  

A primeira crítica à teoria apresentada por SILVA SÁNCHEZ foi feita por JAKOBS. 

Para este autor, a ideia de um tipo penal global que enquadra tanto condutas comissivas quanto 

omissivas, sem necessidade de existência de cláusula geral, é impossível de progredir. Isso 

porque há necessidade de uma norma que traga a vinculação de certas omissões à imputação de 

alguns tipos penais, posto que a assunção voluntária de proteção ou controle de bens jurídicos 

não é capaz de trazer a responsabilização automática do delito comissivo. 

Ainda no tocante a este ponto, DOPICO GÓMEZ-ALLER argumenta que apesar de 

sustentar que o dever de garante deriva de assunção voluntária de controle ou proteção, SILVA 

SÁNCHEZ não define com precisão as formas de assunção possíveis164. Assim, percebe-se que 

a necessária voluntariedade defendida pelo autor impede o reconhecimento de omissão 

imprópria nos casos em que o desvalor da omissão parece corresponder à ação como na própria 

violação de dever legal.  

No Brasil, TAVARES afirma que apesar de serem condutas inconciliáveis no plano 

ontológico, a ação e a omissão podem ser equiparadas na esfera normativa. Todavia, para que 

isso ocorra, deve haver avançado desenvolvimento do critério de equiparação, a fim de que haja 

limitação no alcance da punição do omitente165. Nas palavras de BOTTINI, “a esfera de 

responsabilidade fica reduzida” na teoria de SILVA SÁNCHEZ166. 

                                                      
idénticas circunstancias, menos grave que la de una omisión pura de garante, por ejemplo.” SILVA SÁNCHEZ, 

El delito, p. 432. 
163 BOTTINI, Do tratamento penal da ingerência, p. 67. 
164 DOPICO GÓMEZ-ALLER, Omisión, p. 615. 
165 TAVARES elenca as dificuldades de equiparação da seguinte forma: “Em primeiro lugar, são insubsistentes 

os critérios utilizados para essa unificação, porque são incapazes de fornecer um denominador comum que possa 

embasar essas duas modalidades de comportamento, abrangendo todos os seus elementos e desdobramentos. Em 

segundo lugar, esses critérios apresentam-se insuficientes e até mesmo contraditórios em suas formulações. Isto, 

porque ou se reduzem a movimentos tautológicos, como se dá com os critérios normativos ou se limitam a invocar 

elementos empíricos dentro de um quadro normativo, como se verifica com os critérios naturalísticos, ou assentam 

uma categoria lógico-objetiva que não corresponde a uma essência do objeto, ou transcendem a investigação 

empírica no sentido de um conceito universal sem cuidar da base singular que dá sentido à conduta, ou 

abandonam a estrutura empírica e normativa e passam a trabalhar apenas sob um plano simbólico de 

responsabilidade como forma de organização, o que descaracterizaria a conduta como produto de uma pessoa 

determinada”. TAVARES, Teoria, p. 95. 
166 BOTTINI, Do tratamento penal da ingerência, p. 91. 
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2.3.2 Ancoragem classificatória 

 

 

A relevância de se distinguir, desde uma perspectiva dogmática167, os conceitos de 

omissão própria e imprópria está nas implicações de0 se adotar uma das teorias em detrimento 

das demais, como no caso da teoria conglobante, proposta por SILVA SÁNCHEZ. Acredita-se 

que a importância prática reside, principalmente, na questão referente à posição de garante, que 

está adstrita aos delitos de omissão imprópria, de modo que nunca deve se derivar uma posição 

de garante do dever de atuar de um delito de omissão própria. Como já afirmado, TAVARES 

assenta posicionamento no sentido de que apenas por meio da estrutura normativa e da posição 

de garantidor que será possível distinguir os conceitos de omissão própria e imprópria.168 

BOTTINI, por sua vez, fundamenta a distinção na técnica de redação do tipo penal, sustentando 

que a omissão própria está expressamente prevista na Parte Especial, enquanto que, para as 

omissões impróprias, não há previsão. Nestas últimas, afirma o autor que “é comum a existência 

de uma cláusula geral de equiparação na Parte Geral”.169 

O presente trabalho caminha no mesmo sentido de que a omissão surge da 

manifestação de personalidade do sujeito, devendo estar presentes os requisitos da expectativa 

de ação e da capacidade de agir do indivíduo. Há casos, entretanto, em que a expectativa de 

ação deve estar vinculada a um dever normativo, como na maioria dos casos referentes aos 

delitos omissivos impróprios. 

Nessa perspectiva, os crimes de omissão de socorro (artigo 135, CPB), abandono 

material (artigo 244, CPB) ou omissão de notificação de doença (artigo 269, CPB) são definidos 

como crimes omissivos próprios, uma vez que há uma imposição normativa de prestar 

assistência (omissão de socorro), de prover a subsistência de determinadas pessoas (abandono 

                                                      
167 À dogmática penal cabe conhecer o direito vigente e a técnica legislativa, atuando por meio do raciocínio 

lógico-jurídico. Vale lembrar, nesse ponto, que uma disciplina pode ser concebida como dogmática quando parte 

de um objeto de pesquisa com limites bem definidos e renuncia à pesquisa independente vinculando-se a questões 

finitas. 167 TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JR afirma que “um exemplo de premissa desse gênero, no direito 

contemporâneo, é o princípio da legalidade, inscrito na Constituição, e que obriga o jurista a pensar os problemas 

comportamentais com base na lei, conforme a lei, para além da lei, mas nunca contra a lei”. FERRAZ JUNIOR, 

Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 25. Entrelaçando a dogmática 

com o tema da omissão, TAVARES registra que “A dogmática e o correto tratamento da omissão punível 

penetram profundamente na nossa experiência cotidiana normativa e dissimulam-se também nessa experiência. 

Estão menos à disposição da ciência do que outras instituições de controle social e juízos de Direito Penal;” 

TAVARES, Teoria, p. 9. 
168 TAVARES, Teoria, p. 309-310. 
169 BOTTINI, Do tratamento penal da ingerência, p. 43. ESTELLITA, quando tratou da cláusula de equiparação, 

afirmou que “esse critério de técnica legislativa permite distinguir entre omissão própria e imprópria. A primeira 

definida diretamente na Parte Especial, a segunda dependente de uma norma da Parte Geral, o art. 13, §2º, 

CPB.” ESTELLITA, Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, p. 84. 
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material) e de denunciar à autoridade pública doença (omissão de notificação de doença). Por 

outro lado, o homicídio de uma criança em um parque de diversões em decorrência da avaria 

de determinado brinquedo e a não realização da manutenção, nem a veiculação de aviso de que 

aquele brinquedo não poderia ser utilizado, não deve ser imputado automaticamente ao 

responsável por aquela atração, sendo fundamental a análise da violação de um dever de agir 

especial e de uma cláusula que equipare o deixar de agir à uma ação de matar, prevista no 

artigo 121, do CPB.  

Em exemplo diverso, o deixar de denunciar à autoridade pública determinada doença 

foi previsto pelo legislador, de modo que a omissão está explícita no tipo penal, o que não 

ocorre com o deixar que a criança venha a óbito em brinquedo avariado.  

Para facilitar o entendimento, oferece-se abaixo um quadro comparativo: 

 

OMISSÃO PRÓPRIA OMISSÃO IMPRÓPRIA 

 há um dever genérico de agir, que 

atinge a todos, indistintamente;  

 

 a omissão está descrita no tipo; 

 

 

 o agente responde por crime omissivo 

(subsunção direta: fato-norma). 

 

há um dever específico de evitar o 

resultado. É um dever jurídico, que atinge o 

garantidor; 

 

 a omissão necessita de uma cláusula geral 

de equiparação; 

 

 o agente responde por crime comissivo 

(subsunção indireta: norma-fato). A norma 

descreve uma ação e o fato uma omissão.  

 

Assim, preliminarmente, deve-se identificar quem é o omitente. Se for pessoa comum, 

responderá pela omissão de socorro; se garantidor, deve responder pelo resultado.  

A omissão imprópria é, em realidade, a realização de um delito de resultado por meio 

de uma conduta omissiva. Não se trata da infração de uma norma especifica, prescritiva, mas 

de uma norma aparentemente proibitiva. Explica-se: aquele que matar a outrem será castigado 

com determinada pena. Trata-se de uma norma que estabelece a necessidade de que não se 

produza o desvalor mediante uma conduta que tenha a capacidade de realizar o resultado, e isso 

se produz normalmente por ações. Contudo, pode ela ser cometida por omissões, como nos 

casos em que os sujeitos estejam na situação de tutela sobre o bem e que a omissão equivalha 

a produzir a ação que o coloca em perigo e que produz o resultado.  

Nos casos de omissão imprópria se dará a atribuição de responsabilidade não somente 

pela omissão de um dever, mas também pela realização de um resultado. Haverá omissão 
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imprópria quando se realizar o resultado e se atribui responsabilidade. O resultado, portanto, se 

mostra decisivo para a caracterização do crime omissivo impróprio, uma vez que a mera 

inobservância do dever sem que haja o resultado lesivo não consuma o delito comissivo por 

omissão. 

 Estabelecidas as principais premissas para o desenvolvimento do tema proposto, por 

meio de uma análise horizontal, passa-se, então, a verticalizar o estudo, enfrentando 

diretamente a omissão imprópria e a posição de garante. 
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3. APROXIMAÇÃO AOS PRESSUPOSTOS DA IMPUTAÇÃO 

OMISSIVA IMPRÓPRIA  

 

 

3.1.Tipo objetivo 

 

 

A discussão acerca do conceito de tipo objetivo não é recente. Segundo TAVARES, é 

possível identificar autores que trataram do tema já no século XIX. Consoante o autor: 

 

[...] no Direito Penal renascentista, notadamente em Tiberius Decianus, que o 

identificava com o exame da causa formal do delito (bem como) [...] nas obras 

de autores germânicos do século XIX, como STÜBEL e VON LISZT, 

especialmente este último, ao exigir como característica do crime a cominação 

legal de uma pena. Em todas essas obras, entretanto, o tipo é compreendido 

em sentido amplo, como o próprio delito, e não particularmente, como seu 

elemento fundamentador.170 

 

Mais adiante, JEHRING sustentou que todo ilícito apresentava duas dimensões: 

objetiva (antijuridicidade) e outra subjetiva (culpabilidade), partindo sua análise do Direito 

Civil.171 Entretanto, foi com BELING que nasceu o conceito de tipo objetivo, como elemento 

autônomo dentro da teoria do delito, na obra A doutrina do Delito-tipo, em 1906, sendo 

considerada uma revolução dogmática, por tornar possível a “formulação do conceito analítico 

de crime”.172  

Segundo ROXIN, enquanto a maioria dos autores costumava definir o delito como 

ação antijurídica, culpável e ameaçada com pena, BELING introduz o tipo como categoria, 

entre os conceitos da ação e da antijuridicidade.173 Para BELING, o Direito Penal se restringiria 

a um catálogo de tipos delitivos, sendo a tipicidade a adequação a este catálogo. O autor valia-

se de um “método puramente dedutivo”174, desvinculando a tipicidade dos demais elementos, 

                                                      
170 TAVARES, Juarez. Teoria do injusto penal. Belo horizonte: Del Rey, 2000, pág. 131. 
171 ROXIN, Claus. Funcionalismo e imputação objetiva. Tradução dos §§ 7 e 11, nm. 1/119 de Strafrecht, 

Allgemeiner Teil, 3.ed. München, Beck, 1997. Trad. e introdução Luís Greco. Rio de Janeiro/São Paulo: Renovar, 

2002, pág. 193. 
172 TAVARES, Teoria, p. 277. 
173 ROXIN, Funcionalismo, p. 277. 
174 TAVARES, Teoria, p. 132. 
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completamente separada da culpabilidade e da antijuridicidade.175 BELING sustentava, assim, 

que o tipo deve ser objetivo e livre de valoração, devendo-se excluir os processos subjetivos, 

intra-anímicos, que estão adstritos à culpabilidade.176 

Posteriormente à formulação de BELING, sustentou-se que o tipo tem elementos 

subjetivos, alargando o campo conceitual da tipicidade, admitindo os elementos normativos do 

tipo, assim como considerando a tipicidade como indício da antijuridicidade. Para que não fique 

apenas no plano da abstração, toma-se o seguinte exemplo: no crime de furto (artigo 155, do 

CPB) é necessário que haja o ânimo de apropriação, de modo que não se pode captar o sentido 

de uma ação como configuradora do furto se não contém o elemento subjetivo do sujeito de 

querer se apropriar de coisa alheia móvel.177 

MAYER inaugura a fase da ratio cognoscendi, em 1915. A tipicidade torna-se o 

indício da antijuridicidade, embora se mantenha a independência entre tipicidade e 

antijuridicidade178. MAYER admitiu a inclusão de elementos normativos no tipo. A tipicidade 

é o primeiro pressuposto da pena. A adequação do fato ao tipo faz surgir o indício de que a 

conduta é antijurídica, o qual, no entanto, cederá ante a configuração de uma causa de 

justificação. O tipo é, portanto, a ratio cognoscendi da antijuridicidade, sendo resultado de 

juízos de valor. 

A fase da ratio essendi da antijuridicidade é inaugurada por MEZGER, em 1931, 

oportunidade em que o referido autor passa a considerar que o delito possui uma estrutura 

bipartida. MEZGER inclui a tipicidade na antijuridicidade, de modo que crime é a ação 

tipicamente antijurídica e culpável179. A tipicidade é muito mais do que um indício, constituindo 

a base da antijuridicidade, sua ratio essendi, a razão de ser e essencial à antijuridicidade. Como 

se atribui ao tipo a função constitutiva da antijuridicidade, negada esta, nega-se também a 

tipicidade. Neste particular, a construção de MEZGER coincide com a teoria dos elementos 

                                                      
175 MARQUES, José Frederico. Tratado de direto penal. Campinas: Millenium, 2002, p. 73. 
176 Nesse sentido, JUAREZ CIRINO DOS SANTOS esclarece que: “o conceito de tipo formulado por Ernst von 

Beling, fundado no modelo causal da filosofia a naturalística do século XIX, é objetivo e livre-devaloração: 

objetivo, porque todos os elementos subjetivos integram a culpabilidade; livre de valor porque a tipicidade é 

neutra, e toda valoração legal pertence à antijuridicidade.” Cf.: SANTOS, Juarez Cirino dos. A moderna teoria 

do fato punível. 3. ed. rev. e ampl. Curitiba: Fórum, 2004, p. 34. 
177 Segundo ROXIN, “viu-se a doutrina obrigada a reconhecer elementos subjetivos do injusto e também que a 

culpabilidade depende de circunstâncias objetivas”. Cf.: ROXIN, Funcionalismo, p. 199. 
178 ROXIN, Derecho Penal, p. 281. 
179 TAVARES acredita que a compreensão conjunta desses elementos, tipicidade e da antijuridicidade “não possui 

efeitos em si malévolos, mas proporciona e dá base para que nela se inicie uma subjetivação do injusto, que já se 

havia feito coma introdução dos elementos subjetivos da justificação”. TAVARES, Teoria do injusto penal, p. 

136. 
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negativos do tipo, que inclui as causas de justificação no próprio tipo (teoria não defendida pelo 

referido autor).  

Referida teoria pressupõe a existência de uma antijuridicidade penal distinta da 

antijuridicidade geral. Se a antijuridicidade depende da tipicidade, o legislador, ao tipificar uma 

conduta, cria para ela uma antijuridicidade penal, diferente da antijuridicidade geral. Caso 

contrário, não se saberá qual é a função constitutiva da tipicidade em relação a determinadas 

condutas que já eram consideradas ilícitas antes de o legislador criminalizá-las. Exemplo: 

sonegação de impostos já constituía conduta ilícita.  

A fase defensiva é obra de BELING, em 1930. Todos os delitos-tipos são puramente 

descritivos porque neles ainda não se expressa a valorização jurídica que os qualifica como 

antijurídicos. O Tatbestand (literalmente, suposto do fato), por sua vez, como figura ideal, não 

se encontra alojado nem na parte objetiva nem na subjetiva do delito, sendo um modelo 

conceitual extraído do acontecimento externo. BELING pretendia superar alguns problemas 

apresentados na sua primeira formulação. Exemplo: a tentativa caracteriza-se pela incompleta 

realização do tipo, enquanto o partícipe, de regra, não integra a realização perfeita da figura 

delitiva. 

A fase do finalismo é a da tipicidade complexa, dos tipos dolosos e culposos e que 

marca o quinto momento de evolução do conceito de tipo. Aqui, o tipo é uma realidade 

complexa, formada por uma parte objetiva e outra subjetiva. A parte objetiva forma o 

componente causal, e a parte subjetiva o componente final, que domina e dirige o componente 

causal180. Sob essa perspectiva, o tipo seria a descrição legal da conduta proibida, composto de 

elementos objetivos-descritivos, subjetivos e, em geral, subjetivos do injusto.181  

Entretanto, a fase finalista não foi o ponto de chegada na evolução do tipo. A teoria 

social buscou amalgamar os modelos propostos pelas teorias finalistas e causalistas. Os adeptos 

da teoria social divergem “no tocante à formação do tipo”, uma vez que, embora ele estivesse 

igualmente bipartido em objetivo e subjetivo, havia diferença no que se refere ao “sentido da 

atividade”.182 

                                                      
180 Segundo ROXIN, a essência da ação está “no fato de que o homem, através de uma antecipação mental, 

controla cursos causais e seleciona meios correspondentes no sentido de determinado objetivo, 

supradeterminando-o analisticamente (decorrendo daí) a conseqüência sistemática de que o dolo, o qual no 

sistema clássico e também no neoclássico era considerado como forma de culpabilidade, (...) aparece como 

integrante do tipo (...). Isso significa uma nova subjetivização do injusto, e uma crescente de subjetivização e 

normativização da culpabilidade.” Cf.: ROXIN, Funcionalismo, p. 200. 
181 TAVARES, Teoria do injusto penal, p.137. 
182 TAVARES, Teoria do injusto penal, p.142. 
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Aqui, entende-se que, para que se possa responsabilizar penalmente um indivíduo por 

determinada conduta, é necessário analisar se se está diante de um fato típico, antijurídico e 

culpável. Cada um desses substratos da sistemática tradicional da teoria do delito é requisito 

prévio para o subsequente, de modo que, caso se esteja diante de uma ação típica, mas 

justificada (legítima defesa), não se deve proceder à análise dos outros substratos, uma vez que 

esse fato não será punível.  

A teoria do delito, nesse sentido, é o instrumento para se responder se determinado 

fato é um delito ou não, com uma ordem de interrogações e sucessivas respostas para determinar 

se é ou não um delito. Assim, caso se decida pela atipicidade de um fato, não será necessário 

analisar eventual antijuridicidade. A teoria do delito diferencia a localização dos elementos e a 

relação entre eles, estabelecendo o processo de imputação e valoração de uma forma ordenada. 

Na sistemática tradicional da teoria do delito, com o objetivo de facilitar a tarefa de se qualificar 

determinado fato como um delito, sistematizou-se o estudo do Direito Penal, para o qual se 

procede analisar primeiramente a ação, logo a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade.  

Contudo, e confome afirmado no início deste trabalho, o objeto de análise será a 

tipicidade objetiva das condutas omissivas imprópias e, por isso, não serão analisadas as outras 

modalidades de condutas e os seus elementos, tomando-se como ponto de partida as concepções 

do elemento do crime do sistema finalista. Assim sendo, para que determinada conduta se 

amolde ao tipo objetivo omissivo impróprio e possa ser imputado ao sujeito que ostente uma 

posição de garante, é fundamental a concorrência dos seguintes elementos183: 

 

 

 

                                                      
183 A presente dissertação segue o entendimento esposado por ESTELLITA, quando a autora afirma ser possível 

a alocação da posição de garante no início do exame. Segundo a referida doutrinadora “parece-nos que a ordem 

pode ser alterada a fim de evitar análises desnecessárias naqueles casos nos quais não há a previsão de um crime 

de omissão própria na Parte Especial ou na legislação extravagante, como é comum no âmbito das figuras típicas 

do, assim chamado, Direito Penal econômico ou mesmo daquelas comumente associadas à criminalidade de 

empresa, como é o caso da corrupção, por exemplo. Se, de fato, faz sentido analisar todos os pressupostos de uma 

omissão de socorro (art. 135, CPB) e, faltando a posição de garantidor, afirmar a tipicidade objetiva deste crime, 

ou, estando presente, transitar para o disposto no art. 121, CPB, o mesmo não vale para aqueles casos nos quais, 

evidentemente, figura omissiva própria não há, quando, então, a relevância penal da omissão depende 

essencialmente da posição de garantidor do omitente razão pela qual parece mais produtivo, após de uma 

situação típica (resultado), passar diretamente à análise deste pressuposto típico. ESTELLITA, 

Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, p. 78. 

Situação Típica
Capacidade 

individual de agir 
Imputação 
Objetiva 

Posição de 
garante

Fato Típico
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O apartado seguinte se dedicará a analisar os elementos acima elencados de forma 

individual, pois, somente assim, será possível afirmar que se está diante de uma conduta 

comissiva por omissão objetivamente típica. Esta dissertação, conforme afirmado alhures, se 

limitará à análise dos aspectos objetivos da tipicidade da omissão imprópria, de modo que a 

tipicidade subjetiva, a antijuridicidade e a culpabilidade não serão objetos de apreciação. 

 

 

3.1.1 A situação típica 

 

 

Uma omissão típica pressupõe uma situação que exija uma intervenção, de modo que 

a realização da ação indicada no tipo somente será devida quando diante de uma situação típica. 

A situação típica é, sinteticamente, o conjunto de pressupostos que tornam certo autor passível 

de um dever de atuar. 

Em regra, nos delitos omissivos impróprios a situação típica consiste no perigo de 

produção do resultado. Referida colocação em perigo de um bem jurídico faz surgir, salvo se 

concorrer uma causa de justificação, o dever de realizar uma determinada ação para evitar o 

resultado184, nascendo no sujeito (garante) a obrigação de realizar a ação destinada a evitar a 

lesão ao bem jurídico.  

Segundo ROXIN, a situação típica é constituída pelos pressupostos fáticos que 

permitem determinar o conteúdo concreto do dever de atuar e engloba, nas palavras de 

TAVARES, “todos aqueles elementos ou supostos que se associam à inação e fundamentam o 

dever de agir e o conteúdo de injusto do fato”185. Não basta o simples não fazer, sendo preciso 

não fazer algo. CIRINO DOS SANTOS, citado por TAVARES, reforça tal entendimento ao 

afirmar que “a situação 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 ao bem jurídico”.186 ZAFFARONI assinala que a situação típica nos 

delitos de omissão imprópria consiste na situação em que a afetação do bem jurídico equivaleria 

à de uma estrutura típica ativa.187 

                                                      
184 WELZEL, Derecho Penal, p. 290 e ss.; JESCHECK, Tratado, p. 848 e ss; BACIGALUPO, Enrique. Los 

principios de derecho penal. Parte general, p. 259. 
185 TAVARES, As controvérsias, p. 77. 
186 TAVARES, Teoria, p. 355. 
187 ZAFFARONI, Manual de Derecho Penal, p. 451. 
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Trazendo para o campo concreto, haverá situação típica no caso em que se encontra 

em perigo a vida de um bebê, em razão de os pais não o alimentarem e, no caso de sua morte, 

será necessário verificar a presença dos elementos típicos previstos no tipo do homicídio, quais 

sejam a pessoa viva, filho de uma mulher, para determinar a posição de garante. Assim, a ação 

efetivamente realizada (dar alimento ao filho) permitirá concluir que a mãe se omitiu, ou seja, 

o ato de alimentar será indicativo de que se configurou uma omissão188. Mas não é parte do 

tipo. Este se formará pela morte do bebê somada à posição de garante e à possibilidade de atuar.  

A situação típica estabelece as circunstâncias genéricas nas quais se origina o dever de 

atuar e o bem jurídico que se deve proteger. Em palavras diversas, a situação típica estabelece 

qual é o resultado que se deve evitar e qual a ação devida a ser realizada, que seja apta para 

cumprir o fim de evitar o resultado. Mas a Lei não oferece, e nem poderia ser diferente, a ação 

que se deveria realizar, tendo em vista a infinidade de ações possíveis que poderiam ser 

executadas para evitar determinado resultado. Assim sendo, “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.”189 

Eis que se apresenta um dos “calcanhares de Aquiles” do tema da omissão imprópria, 

uma vez que a sua sanção se produz por meio da equiparação com o tipo de ação, assimilando 

o deixar de impedir o resultado que lesione um bem jurídico com a ação ativa. Este é o 

entendimento daqueles que acreditam que o delito de ação e de omissão compartem da mesma 

formulação típica, diferenciando-se quanto aos possíveis autores e a classe da norma existente.  

De tudo o que foi até aqui apresentado, é fundamental que se tenha clara a seguinte 

afirmação: no delito de omissão imprópria nem todos os possíveis autores serão sancionados, 

mas apenas aqueles que se encontram em uma situação especial, que se denominou de posição 

de garantia, sendo esta posição um elemento previsto no artigo 13, §2º, do CPB, que tem a 

importante função de limitar o círculo de autores.  

Configurada uma situação típica, a qual enseja o surgimento de um dever, cabe ao 

indivíduo decidir se age ou se permanece inerte em relação ao que é determinado pelo tipo. 

Trata-se da não realização da ação requerida, elemento que será adiante analisado.  

                                                      
188 ZAFFARONI não pensa dessa forma. Para o autor, o que constitui o núcleo essencial do tipo objetivo é a 

exteriorização de uma conduta distinta da ordenada. No tipo omissivo se demanda a existência de uma conduta 

que não se dirija a um fim ordenado (a evitação da produção da afetação ao bem jurídico). ZAFFARONI, Manual 

de Derecho Penal, p. 574. 
189 ESTELLITA, Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, p. 295. 
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3.1.2 Capacidade individual de agir - possibilidade físico-individual de agir e 

conhecimento da situação típica  

 

 

Uma vez configurada uma situação em que se exija a intervenção de determinado 

sujeito para que se evite um resultado lesivo ao bem jurídico, faz-se mister determinar qual o 

conteúdo dessa intervenção, da ação requerida ao sujeito. Como se viu, uma omissão típica se 

produz somente quando se deixa de realizar a ação requerida na situação típica. O mesmo vale 

para os delitos de omissão imprópria que se encontram na Parte Especial, pois na maioria dos 

delitos de omissão imprópria, as ações que devem ser empreendidas não estão descritas na lei.  

Se nos delitos de omissão própria as ações exigidas geralmente estão descritas no tipo 

penal, na omissão imprópria não ocorre o mesmo. Nestes casos, os tipos penais são fixados 

tendo como referência o tipo comissivo e as circunstâncias do fato em concreto. Caso o 

omitente eleja uma alternativa de ação que considera equivocadamente adequada para evitar o 

resultado – por exemplo no lugar de alimentar o seu filho, chama a sua mãe que está dormindo 

e não ouvirá o chamado para que possa alimentá-lo – haverá de considerar aplicável um delito 

de omissão imprudente.  

Da mesma forma, uma omissão típica exige a capacidade individual de ação do 

omitente. Não se pode exigir que o gerente de manutenção de um parque de diversões que esteja 

desfrutando de suas férias, sem qualquer acesso aos meios de comunicação, aja para determinar 

que se faça a manutenção de determinado brinquedo para que se evite o resultado lesivo de 

machucar possíveis usuários do parque. Isso porque a capacidade de ação por parte do gerente 

de manutenção (sujeito) de evitação do resultado é um elemento individual do sujeito, que podia 

ou não realizar o exigido. Nessa linha, ZAFFARONI afirma que o tipo objetivo omissivo requer 

que a conduta devida seja fisicamente possível, de modo que não existe omissão quando não 

exista a possibilidade de prestar auxílio. Assim, é necessário que exista a possibilidade real de 

atuar no caso concreto em atenção às circunstâncias de tempo e lugar.  

Este elemento da possibilidade de atuar se encontra presente nos casos de omissão 

própria. Toma-se como exemplo, uma vez mais, o paradigmático artigo 135, do CPB, que 

dispõe que incorrerá em omissão de socorro aquele que “deixar de prestar assistência, quando 

possível fazê-lo sem risco pessoal”. No caso hipotético em que o motorista de um veículo, após 

se chocar com outro veículo em uma movimentada rodovia, que resulta em grave ferimento 

deste último motorista, deixa de prestar assistência a ele porque o movimento dos carros 
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colocaria a sua integridade física em risco, não implicará a sua responsabilização caso o 

motorista ferido venha a óbito. 

Há outro caso também intrigante. Suponha que um jovem rapaz de 22 anos dirija seu 

carro normalmente por uma via de sua pacata cidade. Em determinado momento, uma criança 

se desvencilha das mãos de seu pai (neste caso, prefeito da pequena cidade) e de sua mãe e 

atravessa a via repentinamente. O jovem não consegue frear o seu veículo em tempo hábil a 

não atingir a criança. Diante da colisão, a criança vem ao solo e, instantaneamente, as primeiras 

marcas de sangue escorrem pelo asfalto. O jovem para e desce do carro para socorrer a criança, 

mas, assim que chega perto da vítima, ouve de longe o pai (prefeito da cidade) e populares 

gritando “vamos matar esse assassino”. O jovem entra no carro e foge.  

No hipotético caso acima relatada, acredita-se que o sujeito não responderá pela 

omissão, pois, por meio de uma leitura literal do tipo, parece claro que não se pode exigir de 

uma pessoa que cumpra tal mandato (prestar assistência) que surja da norma quando o seu 

cumprimento implica grave risco para sua vida ou integridade física. Como consequência 

lógica, tem-se que, ante uma situação de risco para o sujeito que omite, tal omissão será atípica, 

tendo em vista a impossibilidade de atuar diante de um risco para a sua vida, não havendo que 

se falar em responsabilidade penal.  

Nessa perspectiva, seria necessário determinar a possibilidade de atuação de um 

sujeito. Há autores que estabelecem como critério determinante a figura do homem médio, 

afirmando que, se ele, na situação do autor, teria podido realizar a ação, o sujeito que não a 

realizar se omite, ainda que não pudesse pessoalmente levá-la a cabo.190 Tal conhecimento deve 

ser apreciado de forma comparativa, analisando se, naquela mesma situação do omitente, outro 

indivíduo com os mesmos conhecimentos teria praticado a ação esperada. No caso da babá que 

se omite de salvar uma criança que se afoga na banheira por estar entretida com um vídeo que 

recebera em seu celular, deve ser analisado se, na mesma situação, outra babá com os mesmos 

conhecimentos especiais teria agido para evitar o afogamento da criança. 

Por outro lado, há quem defenda que se deve levar em conta os conhecimentos e 

capacidade individuais do sujeito em questão e se, naquela situação pontual, poderia cumprir 

com a ação exigida. WELZEL, por exemplo, registra que não existe uma omissão em si, mas 

apenas uma omissão de uma ação determinada, de um não fazer de uma ação possível, que está 

                                                      
190 SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Política Criminal en la dogmática: algunas cuestiones sobre su contenido 

y límites. En: Política Criminal y Nuevo Derecho Penal. Libro Homenaje a Claus Roxin, Editorial Bosch, 

Barcelona – España, 1997, p. 27. 
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subordinada às características individuais de cada pessoa.191 Nessa perspectiva, não há que se 

falar em homem médio ou, de acordo com SILVA SÁNCHEZ: 

 

La posibilidad, pues, debe entenderse en un sentido individual porque no tiene 

objeto afirmar que alguien ha omitido algo que no podía realizar. En absoluto 

supone esto adelantar consideraciones propias de la culpabilidad a un lugar 

sistemático anterior. Más bien, ello expresa una consequencia de la 

naturaleza imperativa de las normas penales y de la forma en que éstas 

motivan a sus destinatarios a la realización de determinadas conductas.192 

 

Assim sendo, para que se identifique a capacidade individual de ação devem ser 

consideradas as capacidades especiais do sujeito (forças físicas, conhecimentos técnicos ou 

faculdades intelectuais), sendo que, ausentes os meios disponíveis para o cumprimento daquele 

dever, não há que se falar em tipicidade.  

 

 

3.1.3 Imputação Objetiva - não diminuição de um risco juridicamente desaprovado e 

realização desse risco no resultado 

 

 

A imputação objetiva representa o grande passo no longo caminho de imputação de 

um delito a determinado sujeito, pois enfrentou diretamente os problemas apresentados pelas 

teorias da causalidade. E tais teorias surgiram dos supostos problemas, alguns teóricos e outros 

reais, que sucederam na jurisprudência alemã, sobretudo a partir do século XX.  

Os primeiros são relacionados aos cursos causais complexos, que são aqueles em que 

concorrem várias causas, de modo que, junto com a causa principal a analisar, podem concorrer 

outras causas anteriores, simultâneas ou posteriores daquela. Trazendo para o campo concreto: 

a ferida causada foi mortal porque o sujeito tinha uma enfermidade anterior desconhecida pelo 

autor do golpe, nada obstante o fato de que o médico que opera o ferido é negligente e também 

contribui para a morte.  

                                                      
191 Nessa linha, TAVARES, para quem as capacidades e condições individuais são avaliadas no plano da 

tipicidade, ao menos nos omissivos culposos. TAVARES, Teoria, p. 423; JAKOBS, Derecho Penal, p. 253 e ss. 
192 SILVA SÁNCHEZ, El delito, p. 374. 
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Os chamados cursos causais parciais se diferenciam pouco dos complexos, quando a 

soma das ações conjuntas de várias pessoas produz o resultado, mas sem que cada uma delas, 

por separado, tivesse sido suficiente para provocar. Exemplo: duas pessoas colocam doses de 

veneno na bebida da vítima que, isoladamente consideradas, são insuficientes para matar, mas 

a soma é fatal. Nenhuma das ações pode produzir o resultado, mas cada uma é causa dela.193  

Já os chamados cursos causais hipotéticos se dão quando o resultado teria sido 

produzido igualmente mesmo que o sujeito não tivesse realizado a conduta que o causou. Têm 

certa importância quando se fala da teoria de equivalência das ações, que aplica a fórmula da 

condito sine qua non. Exemplos: i) o médico ministra, por erro, um medicamento prejudicial 

ao paciente, mas este teria morrido mesmo se tivesse ministrado o adequado; ii) em determinado 

local 700 homens disparam, 120 balas atingem o corpo do indivíduo, sendo que 70 delas 

atingiram o coração.194 Em seguida, têm-se os cursos causais irregulares, nos quais um sujeito, 

mediante um comportamento ilícito, coloca a vítima em uma situação deliberada de risco com 

a esperança de que se produza o resultado fatal, que efetivamente acontece. Exemplo: se envia 

alguém a um bosque durante uma tormenta com a intenção de que caia um raio e a mate. 

Estes são exemplos de supostos que deram lugar à teoria da causalidade. A primeira 

das teorias que tentava dar solução para esse problema da relação dos cursos causais é a teoria 

da equivalência de condições ou conditio sine qua non. Apresentada pelo filósofo GLASER e 

pelo magistrado VON BURI, a teoria assinala que todas as condições de um resultado são 

equivalentes entre si. Qualquer causa de um determinado evento tem a mesma importância que 

as demais. Problemas: se se considera causa toda condição que suprimida mentalmente haveria 

de desaparecer o resultado, isso obriga a outorgar valor causal a praticamente tudo. Exemplo: 

se o assassino não tivesse nascido, isso não teria acontecido.  

As teorias individualizadoras da causalidade, por sua vez, tratam de dizer que as 

condições não são equivalentes. Há condições que são mais causas que outras. Tais teorias 

partiram da teorização de que é possível distinguir, dentro de todas as condições, aquelas que 

são causas e as que não são causas. Todas as condições pelas quais se produz o resultado não 

                                                      
193 ROXIN, Derecho Penal: Parte general, p. 351. 
194 Segundo ROXIN, “No obstante, la fundamentación más profunda de la teoría de la equivalencia se remonta a 

Maximilian v. Buri, bajo cuya influencia como magistrado que posteriormente fue del Reichsgericht (Tribunal 

Supremo del Reich) se impuso también dicha doctrina desde el principio en la jurispr.: por primera vez en RGSt 

1, 373, y luego constantemente; en la misma se utiliza repetidamente la idea de la condicio sine qua non, pero al 

principio sin emplear la fórmula especial del "suprimir mentalmente". Esta aparece por primera vez en 1910 en 

RGSt 44, 137 (139): "lesiones con resultado de muerte sólo se dan si no se puede suprimir mentalmente las 

lesiones sin que simultáneamente se elimine también el resultado mortal"; desde entonces dicha fórmula fue 

empleada en numerosas sentencias.” ROXIN, Derecho Penal: Parte general, p. 349. 
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são causa do resultado. Há condições que são causas e há as que não são.195 Somente serão 

causa os fatores decisivos que causaram a morte.  

A problemática estaria, então, em determinar qual a condição mais eficaz. Eis o 

problema: a maior ou menor “eficácia” ou “preponderância” causal de uma condição constitui 

uma questão físico-naturalista que não pode ser decisiva na responsabilidade jurídico penal. A 

valoração de uma conduta desde o prisma realmente relevante ao Direito Penal não deve 

interferir na questão ontológica de se o fato deve sua existência a outro que constitui causa do 

primeiro.  

Ao excluir as condições do resultado com base somente em uma pretendida 

insuficiente influência causal, as teorias individualizadoras restringem muito a esfera das 

condutas causais, de modo que impedem fundamentar a responsabilidade penal nos casos em 

que impõem as exigências penais.  Sob o ponto de vista causal, físico-naturalista, não faz 

sentido. Essa causa é certa que é a última, mas ela não existiria se não tivesse a anterior, que 

tem ligação com as outras várias milhões de causas.  

A teoria da adequação ou da condição adequada é a primeira de caráter valorativo, que 

tenta compreender e valorar o fato. Conforme a referida teoria, só terão valor causal aquelas 

condições que também sejam adequadas para produzir um determinado resultado. Aqui não se 

está falando puramente de causalidade. Introduziu-se algo mais.  Veja: na consideração de uma 

conduta como causa do resultado são introduzidos juízos normativos alheios às leis científicas 

naturais, realiza-se uma valoração social para verificar se essa conduta é adequada ou não.196  

A análise passa, portanto, por critérios jurídicos, como a previsibilidade objetiva ou a 

diligência objetiva. Entretanto, resta evidente que não se trata de uma teoria da causalidade, 

mas sim da tipicidade, pois estabelece critérios muito abstratos e pouco claros de quando a ação 

será considerada adequada. Não desenvolve, portanto, os critérios da adequação social.  

A imputação objetiva enfrentou todas essas questões. E o grande avanço foi deixar de 

enquadrar o círculo, porque já se sabia que deveria haver a valoração social. Muito pelo 

contrário: estabeleceram-se dois critérios concretos e critérios internos dentro de cada um deles.  

                                                      
195 ROXIN, Derecho Penal: Parte general, pp. 348-353. 
196 ROXIN, Derecho Penal: Parte general, pp. 359-362. O mesmo autor, em obra diversa, afirma que 

“Primeiramente, ele engloba dentro de si o juízo de adequação. Será irrelevante tudo aquilo que for imprevisível 

para o homem prudente, situado no momento da prática da ação. Só o objetivamente previsível é causa relevante. 

Mezger vai um pouco além da teoria da adequação, ao trabalhar, simultaneamente, com um segundo critério: a 

interpretação teleológica dos tipos. Aqui, não é possível enumerar nada de genérico: será o telos específico de 

cada tipo da parte especial que dirá o que não pode mais ser considerado relevante.” ROXIN, Claus. 

Funcionalismo e imputação objetiva no direito penal. 3. ed. Trad. Luís Greco. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, 

p. 29. 
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Foi no final dos anos 90 que a doutrina considerou a imputação objetiva como uma 

das figuras centrais da ciência penal, dando a ela a importância que merece, ao abordar a 

problemática específica que apresenta a imputação objetiva no âmbito empresarial, de onde 

resulta complicado vez que os fatos que provocam o dano normalmente aparecem como um 

processo complexo e de escalonada realização e, por outro lado, os avanços tecnológicos deram 

lugar a novas formas de risco cada vez mais numerosas e difíceis de comprovar sua relação 

causal com lesões a vida ou a saúde.197 

A imputação objetiva é uma forma de compreender se o fato é típico ou não, e qual a 

causa do resultado. Não se centra apenas no nexo, mas o converte em todo elemento do injusto, 

abarcando a conduta e o resultado. A primeira parte do nexo está na conduta criando um risco 

juridicamente desaprovado (ex ante). Desde uma perspectiva ex ante, a conduta tem que supor 

a realização daquilo que se queria evitar. Capacidade da conduta para produzir ex ante o 

resultado, não importando se o resultado foi produzido ou não, mas sim qual a capacidade da 

conduta para produzir a lesão. A imputação não é apenas imputação: o que ela faz é valorar 

comportamento de acordo com uma regra de conduta, atribuindo característica social a ele.  

Assim, a imputação objetiva é um dos elementos da tipicidade objetiva nos delitos 

omissivos impróprios. O resultado será imputado ao agente: (i) quando ele criar um risco não 

autorizado pelo sistema ao bem jurídico; (ii) quando houver a verificação da criação do risco 

no resultado; e (iii) este resultado se encontra dentro do alcance do tipo. É de se ressaltar, por 

oportuno, que a teoria da imputação objetiva (i) não substitui o nexo de causalidade; (ii) limita 

o âmbito de alcance do tipo objetivo; (iii) traz uma parte do elemento de antijuridicidade para 

dentro do juízo da imputação objetiva (risco não permitido).  

E qual a importância da imputação objetiva para os crimes omissivos impróprios?198 

A relevância está no fato de que, na omissão imprópria, está-se diante da ausência de uma ação 

                                                      
197 GRECO e LEITE acreditam que a Teoria da Imputação Objetiva está inserida dentro dos muitos trabalhos de 

êxito científico de Claus Roxin: “A teoria da imputação objetiva talvez seja, dentre os muitos êxitos científicos de 

Roxin, o seu maior, tendo em vista a ampla aceitação da teoria nas doutrinas alemã, espanhola, italiana e 

inclusive brasileira. Se dados pré-jurídicos não são, por si sós, decisivos para resolver problemas jurídicos, o tipo 

penal não pode ser fundamentado nem sobre a categoria da causalidade, nem sobre a da finalidade.” GRECO, 

Luís; LEITE, Alaor. Claus Roxin., 80 anos. Revista Liberdades. São Paulo, n. 7, pp. 97-123, mai./ago. 2011, p. 

108. 

 

 
198 Ainda de acordo com GRECO e LEITE, “Roxin contribuiu para reavivar a discussão em torno da então quase 

esquecida categoria da omissão por comissão. Há casos em que o autor provoca ativamente o resultado e, ainda 

assim, não parece justo tratá-lo como um autor de delito comissivo. Se o autor recolhe (comissão) a boia que 

lançara em direção à vítima que está a ponto de afogar-se, não parece correto puni-lo de modo mais severo do 

que aquele que, desde o início, permanecera inativo, e que, no máximo, responderá pelo delito omissivo próprio 

da omissão de socorro. Roxin propõe que, em tais casos de desistências de próprias ações de salvamento (ao lado 

dos casos de omissio libera in causa, dos desligamentos de aparelhos de doentes terminais sem qualquer chance 
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exigida, o que dificulta a determinação de quando e sob quais condições se pode imputar o 

resultado típico à omissão do garante. A teoria da imputação objetiva parte do pressuposto de 

que para o ordenamento jurídico não interessa estabelecer se uma ação é causa de um resultado 

em sentido naturalístico, mas sim em que casos é possível imputar normativamente um 

resultado a um determinado comportamento humano.  

Imputar é responsabilizar juridicamente e se distingue do nexo de causalidade, uma 

vez que causar não é ser juridicamente responsável por um resultado. Bem por isso que a teoria 

da imputação objetiva (i) não substitui o nexo de causalidade; (ii) limita o âmbito de alcance 

do tipo objetivo; (iii) traz uma parte do elemento de antijuridicidade para dentro do juízo da 

imputação objetiva (risco não permitido).199  

A teoria da imputação objetiva tem como objetivo resolver, desde um ponto de vista 

normativo, a atribuição de um resultado penalmente relevante a uma conduta para, então, 

estabelecer a responsabilidade penal. Pode-se dizer, assim, que a imputação será possível 

quando a conduta criou um perigo juridicamente desaprovado, e que tal perigo se realizou no 

resultado. 

A título de encerramento deste tópico, convém ressaltar que o estudo aqui 

desenvolvido estará centrado no tema da imputação objetiva. Para que seja verificado quando 

haverá vinculação entre o resultado e a conduta é necessário recorrer desde um ponto de vista 

normativo e não desde um caráter ontológico e pré-jurídico como outrora realizado pela 

causalidade. Neste sistema valorativo funcional, é possível distinguir em duas vertentes, aquela 

defendida por ROXIN e a outra por JAKOBS, sem prejuízo de outras que analisaram o tema. 

São esses modelos, portanto, o objeto de apreciação dos próximos tópicos. 

 

 

3.1.3.1 O modelo de Roxin  

 

 

A premissa fundamental deste tópico é que ROXIN estruturou o sistema jurídico-penal 

orientado a valores. O modelo por ele apresentado não se limita à prevenção especial do delito, 

mas sim por uma política criminal valorativa, que integra as garantias formais e materiais do 

                                                      
de sobrevivência e das contribuições ativas a delitos omissivos), o autor responda, apesar de sua conduta positiva, 

segundo as regras de responsabilização do delito omissivo.” GRECO, Luís; LEITE, Alaor. Claus Roxin., 80 

anos, p. 112. 
199 GRECO, Luís; LEITE, Alaor. Claus Roxin., 80 anos, p. 119. 
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Direito Penal.200 Para tanto, o autor alemão funcionaliza o tipo a partir do princípio do nullum 

crimen, as causas de justificação sobre a base da solução social de conflitos, a culpabilidade 

desde a teoria dos fins da pena e as condições objetivas da punibilidade com base em 

ponderações de interesses extrapenais. Para ROXIN, a imputação permite indicar as 

circunstâncias que fazem de uma causação (morte) uma ação típica e, posteriormente, se 

concorre ou não o elemento subjetivo.  

Quanto à imputação objetiva, ROXIN afirma que a imputação do tipo objetivo 

pressupõe a realização de um perigo, compreendido dentro do alcance do tipo penal, criado 

pelo autor e não acobertado pelo risco permitido.201 O autor apresenta, nessa linha, o princípio 

do risco: somente será imputável o resultado causado por uma ação humana quando esta ação 

criou um perigo juridicamente desaprovado e que se realizou no resultado típico. Criado o risco 

não permitido, restam descartadas todas as subsequentes considerações acerca de possíveis 

cursos causais hipotéticos. ROXIN estabelece, então, que “a imputação objetiva do tipo 

objetivo pressupõe que o sujeito, dentro do alcance do tipo objetivo, tenha causado um perigo 

proibido.”202 Assim, a criação de um risco tipicamente relevante está vinculado ao desvalor da 

conduta.  

Por esse ângulo, caso o agente atue para diminuir o dano ao bem jurídico, mas, ainda 

assim, o resultado se produza, este não pode ser imputado ao agente, uma vez que a norma não 

deve proibir ações que buscam proteger o bem jurídico. Para tanto, deve-se tratar do mesmo 

bem jurídico, cuja titularidade pertença a um só sujeito, que exista uma mesma relação de risco 

e que o sujeito não esteja obrigado a reduzir integralmente o perigo.203 Nestes casos não se pode 

imputar como ação típica, pois não se criou ou aumentou o perigo de um resultado típico.  

Da mesma forma, caso o agente realize um comportamento conforme o direito, 

juridicamente permitido, não se imputa objetivamente a ele o resultado produzido por aquele 

comportamento. Isso ocorre, por exemplo, quando todas as condutas que, valoradas ex ante, 

                                                      
200 SILVA SÁNCHEZ, Política Criminal, p. 23. Considera-se que a partir da obra de Liszt, coube à política 

criminal “a função de propor ao legislador, numa perspectiva de eficácia, as estratégias e os meios de luta contra 

a criminalidade, e as consequentes reformas legislativas do Direito Penal positivado”. CARVALHO, Américo 

A. Taipa de. A ciência global do Direito Penal. CARVALHO, Américo A. Taipa de. Direito Penal: parte geral: 

questões fundamentais, teoria geral do crime. Coimbra: Coimbra Editora, 2008. p. 11. E partido desse sistema 

que, a grosso modo, pode se considerar a política criminal como uma ponte entre a criminologia e o Direito Penal, 

restou inevitável a intromissão da política criminal no âmbito da dogmática penal, que seria a “magna carta do 

criminoso”, autêntica proteção do indivíduo em face de intromissões estatais arbitrárias. ROXIN, Claus. Política 

Criminal e Sistema Jurídico-Penal. Tradução Luís Greco. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p.13. 
201 ROXIN, Derecho penal, p. 364. 
202 ROXIN, Finalidad e imputación objetiva, p. 133. Tradução livre de: “la imputación objetiva del tipo objetivo 

presupone, que el sujeto, dentro del alcance del tipo objetivo, haya causado un peligro prohibido”. 
203 ROXIN, Derecho Penal, p. 365. 
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não representam nenhum perigo relevante para o bem jurídico, ou quando há condutas que nem 

sequer incrementam de forma mensurável um perigo já existente.204 Nada obstante, caso o 

agente rompa com os limites permitidos pelo direito e produza um resultado que afete o bem 

jurídico, deve-se responder positivamente quanto à imputação objetiva, pois não estava 

permitido ao agente realizar o incremento do risco.205 

Por outro lado, estaria excluída a imputação nos casos em que o autor criou um perigo 

para o bem jurídico protegido e o resultado se produz, não como um efeito desse perigo, mas 

somente em conexão causal com ele.206 Exclui-se, também, caso a conduta alternativa conforme 

o Direito tivesse conduzido com segurança ao mesmo resultado. Nestes casos, não se trata de 

perquirir se o resultado teria sido produzido com grande probabilidade, mas sim se a conduta 

contrária à norma de cuidado elevou o risco de produção do resultado.207 

O aumento do risco permitido pode ser explicado como aquele que permite a 

imputação de um resultado típico quando o autor tenha realizado uma conduta que aumentou o 

risco de sua produção além do permitido. O risco permitido é, portanto, uma conduta que cria 

um risco juridicamente relevante, mas que, de modo geral, está permitida, excluindo a 

imputação ao tipo objetivo. 

Por último, mas não menos importante, tem-se o princípio da esfera de proteção da 

norma, que estabelece que não procede a imputação do resultado, mesmo que tenha sido 

causado pela conduta do autor, quando a situação em seu contexto não é aquela que a norma 

penal se propôs a evitar. Trazendo para o campo concreto: não procede imputar o resultado 

morte ao autor de uma ferida, quando a vítima, em seu translado ao hospital sofre um acidente 

e venha a morrer.  

Em caso de omissão, também não se imputa objetivamente a conduta da mãe que deixa 

de alimentar o filho por longo tempo, situação que a babá descobre e leva a criança para o 

hospital e nesse translado ela sofre um acidente e vem a falecer.  Assim, somente haverá 

responsabilidade quando a conduta for contrária à finalidade protetiva da norma, porém há 

casos em que esses não poderão ser imputados pois a situação ainda poderá estar fora do alcance 

da norma. 

Em síntese, o perigo criado para o bem jurídico não se concretizou no resultado morte 

e, por isso, somente se responsabilizará a mãe do exemplo acima por tentativa de homicídio. 

                                                      
204 ROXIN, Derecho Penal, p. 366.  
205 ROXIN, Derecho Penal, p. 367. 
206 ROXIN, Derecho Penal, p. 373. 
207 ROXIN, Derecho Penal, p. 379.  
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Este é um típico caso em que o risco não permitido não se realiza no resultado, ou seja, falta a 

realização do perigo. Nessa perspectiva, a aplicação da teoria da equivalência das condições 

levaria ao absurdo de propor a causalidade e, assim, a responsabilidade penal por um delito 

consumado.  

 
 

3.1.3.2 O modelo de Jakobs  

 

 

A construção do delito como um sistema de imputação, parte, em JAKOBS, da 

normatização ou elaboração estritamente jurídica dos conceitos. Para JAKOBS, o jurista carece 

de limites na elaboração de regras de imputação que determinam a reconstrução normativista 

dos conceitos. Em todo caso, os limites operam de modo imanente e se encontram na 

constituição ou na autocompreensão do respectivo modelo social.208  

JAKOBS sustenta que a imputação fundamenta a tipicidade de uma conduta 

suprimindo por completo a existência de estruturas objetivas pré-jurídicas, dado que a 

imputação não pode se basear na causalidade natural à margem do fator normativo, pois uma 

causalidade dessa ordem carece de relevância judicial.209 Para o autor alemão, tendo em vista 

que a teoria da equivalência de condições considera causal toda condição do resultado, deve-se 

deixar de imputar aquelas condições que, apesar de causar o resultado, o fizeram como 

consequência de um risco que, como contrapartida, oferecia ex ante a perspectiva de um contato 

social desejável. 

É possível sintetizar o pensamento de JAKOBS em alguns pressupostos como: i) os 

seres humanos, em sociedade, se relacionam e interagem funcionalmente, conforme regras 

padrozinadas; ii) qualquer critério de imputação deve diferenciar entre autor, vítima e terceiros. 

A teoria da imputação objetiva, para JAKOBS, é o primeiro grande mecanismo de determinação 

de âmbitos de responsabilidade dentro da teoria do delito, que permite constatar quando uma 

conduta deva ser considerada delitiva (objetivamente).  

Mediante a teoria da imputação objetiva, portanto, é possível determinar se um 

indivíduo portador de determinado papel se comporta em contradição com a vigência da norma. 

                                                      
208 SILVA SÁNCHEZ, Política Criminal, p. 24. O jurista espanhol afirma que em JAKOBS as categorias do 

sistema aprecem, em primeiro lugar, desde uma perspectiva dos fins do Direito Penal. Por outro lado, ligam-se à 

prevenção de integração, entendida como estritamente funcional/sistêmica. 
209 JAKOBS, Günther. La Imputación Objetiva en el Derecho Penal. Trad. Manuel Cancio Meliá. Madrid: 

Civitas, 1996, p. 9. 
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Para tanto, JAKOBS divide a teoria em dois níveis: por um lado, a qualificação do 

comportamento como típico (imputação objetiva) e, por outro, a constatação de que o resultado 

produzido está atrelado ao comportamento objetivamente imputável (imputação objetiva do 

resultado). Com o perdão da simplicidade, JAKOBS passa a seguinte mensagem: a imputação 

objetiva é a constatação de quem é garante do que.210 

JAKOBS enfrenta o critério de determinação do risco permitido apresentado por 

ROXIN, esboçado por ele conforme o observador objetivo ex ante. Para JAKOBS, há uma 

distinção entre os âmbitos de riscos dentro dos conhecimentos especiais do autor, oferecendo o 

conceito de confiança permitida, segundo a qual se pode confiar no comportamento correto dos 

demais, ainda que todos saibamos que se podem cometer falhas, sobretudo quando se trabalha 

em equipe. Para JAKOBS, não se deve imputar resultados causados ao autor quando, à 

semelhança com os delitos de omissão, escapam de seu âmbito de organização. O mesmo há de 

se concluir quando a evitação dos riscos pertence ao âmbito organizativo de terceiro (proibição 

de regresso) ou da própria vítima. Por outro lado, uma vez que o dano pode ter relação com 

múltiplas condições, e que o risco não permitido causado pelo autor pode afetar a uma situação 

já ameaçada por outros riscos, haveria a concorrência de riscos, sendo necessária a 

determinação de qual risco se concretizou no resultado.  

Assim, JAKOBS sustenta que a sociedade deve dar a seus integrantes a oportunidade 

de se desenvolverem plenamente como pessoa e se inter-relacionarem, e a proibição de 

qualquer colocação em perigo impossibilitaria a realização de todo comportamento social.211 

Para JAKOBS, então, é impossível existir uma sociedade sem riscos, pois o próprio contato 

social é perigoso, e a sua análise deve ser feita de acordo com o caso concreto. 

 Nada obstante, há um princípio da confiança, pois, em uma sociedade, as pessoas 

distribuem o trabalho e as atividades, o que gera regras particulares, e cada um deve cumprir 

cabalmente com suas respectivas obrigações.212 Nessa linha, sustenta JAKOBS que as pessoas 

que vivem em uma sociedade devem confiar umas nas outras, então não serão imputados 

objetivamente os resultados produzidos por que confiou que terceiro agiria dentro dos riscos 

permitidos. Mais ainda: para JAKOBS um comportamento inócuo não constitui participação 

                                                      
210 JAKOBS, Günther. La imputación objetiva, especialmente en el ámbito de las instituciones jurídico – 

penales del “riesgo permitido”, la “prohibición de regreso” y el “principio de confianza. En: Estudios de 

derecho penal, Traducción de Peñaranda / Suárez / Cancio, Editorial Civitas, Madrid – España, 1997, p. 211.  
211 JAKOBS, Derecho Penal, p. 243 e ss. O mesmo JAKOBS em La imputación objetiva, especialmente en el 

ámbito de las instituciones jurídico – penales del “riesgo permitido”, la “prohibición de regreso” y el 

“principio de confianza. En: Estudios de derecho penal, Traducción de Peñaranda / Suárez / Cancio, Editorial 

Civitas, Madrid – España. 1997, p. 213. 
212 JAKOBS, Derecho Penal, p. 253 e ss. O mesmo JAKOBS em La imputación objetiva, p. 218 e ss.  
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em uma organização não permitida. Estar-se-ia diante um regresso quando o comportamento 

inocente de um terceiro fosse reorientado de forma delitiva.213 Em outras palavras, se cada 

indivíduo agir de acordo com seu papel social e se dessa conduta resultar um resultado ou 

contribuir para algum, não pode ser responsabilizado. 

Por fim, para o autor alemão há uma competência da vítima, de modo que se deve 

levar em conta a contribuição da vítima na consumação do delito. Em síntese, JAKOBS enfoca 

a lesão de um dever de autoproteção denominada ação a próprio risco, que se resume a uma 

lesão ou perigo de lesão que a própria pessoa se coloca, acreditando que a situação não ocorrerá. 

De todo o exposto, resta evidente que a atribuição de responsabilidade nos crimes omissivos 

impróprios não pode se satisfazer apenas com a causalidade, ainda que ela seja imprescindível 

para a imputação. A teoria da imputação objetiva sustenta que deva haver uma valoração e 

limitação da causalidade pois, somente assim, será possível atribuir a alguém uma obra 

plenamente sua214.  

 

 

3.1.4 Posição de garante    

 

 

Retoma-se, a título de lembrança, o caminho proposto no início deste Capítulo para a 

imputação de uma conduta omissiva imprópria, com os pontos já percorridos marcados com o 

símbolo “x”. 

 

Ascende-se, assim, à posição de garante. Superada a situação típica, a capacidade 

individual de agir e a imputação objetiva, atinge-se o elemento fundamental de grande parte 

dos comportamentos omissivos. E tal importância foi reconhecida pelo legislador na reforma 

do Código Penal de 1984, na qual foram previstas as hipóteses de garantidor no atual parágrafo 

segundo do artigo 13, da Parte Geral, que serão objeto de análise mais adiante.  

                                                      
213 JAKOBS, Derecho Penal, p. 257 e ss. O mesmo JAKOBS em La imputación objetiva, p. 215. 
214 GRECO, Luis. Um panorama da teoria da imputação objetiva. São Paulo: RT, 2013, p. 19. 

Situação Típica
Capacidade 

individual de agir 
Imputação 
Objetiva 

Posição de 
garante

Fato Típico   
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Como já afirmado alhures, a posição aqui adotada é a de que a finalidade da norma 

penal é a proteção de determinados bens jurídicos e, para isso, no âmbito das omissões, o 

legislador exige dos destinatários da norma, em determinados casos, simplesmente atuar de 

determinada forma. Em outros casos, impõe um dever de evitar o resultado lesivo ou a 

colocação em perigo dos bens jurídicos. Esses deveres jurídicos podem estar dirigidos a todas 

as pessoas ou somente a determinados sujeitos que guardam uma relação especial com os bens 

jurídicos protegidos pela norma e que, por tal motivo, se constituem como garantes.  

Chegando a este ponto, é fundamental definir quais são as circunstâncias que definem 

a posição de garante e qual a especial relação entre o garante e o bem jurídico.  

Com efeito, o conceito de posição de garante é certamente indeterminado215, não 

contando com uma definição expressa, sendo desenvolvido pela doutrina e acolhido pela 

jurisprudência para refletir situações em que uma pessoa, por ter assumido deveres jurídicos 

especiais de evitar resultados típicos, diferentes dos deveres genéricos, pode responder 

penalmente por sua conduta omissiva. Seria o mesmo que dizer que determinado sujeito deve 

proteger o bem jurídico e evitar que ele seja ameaçado ou lesionado, ou seja, que se produza 

um resultado penalmente relevante. Este elemento surge dentro das categorias das omissões 

impróprias, entendendo como tais aquelas em que a omissão se subsuma a um tipo comissivo 

sem referência expressa na Lei, como pressuposto de equiparação à comissão.216 

A tarefa de determinar o conceito de posição de garante se apresenta extremamente 

complexa no âmbito da dogmática dos delitos de omissão, sendo difícil identificá-lo, uma vez 

que não se inclui na redação de qualquer tipo, e seu alcance deve ser deduzido do direito 

positivo.217  

O legislador brasileiro, por exemplo, previu no artigo 13, §2º, do Código Penal, a 

figura do garantidor, mas sua construção material requer o estabelecimento de alguns critérios 

gerais que delimitem o que constitui o garante, de acordo com os elementos de cada tipo.218 

Trata-se de uma questão específica da parte especial de determinados tipos, já que nem todo 

tipo de comissão são tipos de mandato de garante de acordo com o conteúdo de injusto e 

merecimento de pena.219 

                                                      
215 ROXIN, Derecho Penal, p. 845. Aponta o autor que assim foi designado por NAGLER pela primeira vez.   
216 ROXIN, Derecho Penal, p. 759-760.   
217 KAUFMAM sustenta que no delito de omissão imprópria o dever de garante não é elemento do tipo nem da 

antijuridicidade, não aparecendo em lugar algum da estrutura do delito. KAUFMANN, Dogmática, p. 313. 
218 ROXIN, Derecho Penal, p. 763 e 845.   
219 KAUFMAM, Dogmática, p. 294. 
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Assim sendo, a afirmação de que um sujeito ativo compreendido no tipo assume uma 

posição de garante requer que seja determinado se o sujeito tem um dever especial de atuar e 

evitar o resultado negativo, que permita equiparar a omissão com o comportamento ativo. Em 

definitivo, se existe uma posição de garante, a infração do dever de proteção do bem jurídico, 

por exemplo, pode ter consequências jurídicas. 

É importante registrar que a posição de garante tem incidência prática para delimitar a 

situação típica e o círculo de pessoas obrigadas a atuar, conforme afirmou KAUFMANN 

quando indicou que os elementos que fundamentam a posição de garante afetam de forma 

simultânea o sujeito do mandato, ao objeto da ação, à pessoa do omitente e à situação típica.220 

Com efeito, constatada a posição de garante, essa figura permitirá determinar se a estrutura do 

tipo é de um delito de infração de dever e analisar no marco do tipo objetivo se há a 

possibilidade de comissão por meio de uma omissão imprópria. 

Não haverá, então, delito omissivo impróprio caso não haja um garante do bem 

jurídico protegido e cuja omissão não tenha evitado o resultado, ou seja, o autor de um delito 

omissivo impróprio somente pode ser aquele titular de um dever de responder para que se evite 

o resultado (dever de garante).221 O primeiro elemento para determinar a tipicidade nos delitos 

de omissão imprópria é o círculo de possíveis garantes que, em virtude de seu dever de agir, 

não tivesse impedido o resultado.  

Como outrora afirmado, nos delitos comissivos a imputação objetiva se perfaz na 

realização do resultado típico. Já nos delitos omissivos impróprios não basta uma ação humana 

evite o resultado, mas também que somente o titular de um dever de responder para que se evite 

o resultado seja o responsabilizado. Há, portanto, um dever com características concretas, de 

modo que o sujeito se converte em garante da não produção do resultado e poderá fundamentar 

sua responsabilidade no não impedimento do resultado. 

Destarte, é necessário analisar qual o fundamento dessa posição de garante. Até os dias 

atuais não foi encontrado uma fundamentação para a posição de garante que tenha sido 

amplamente aceito. Em busca de resposta para o questionamento apresentado, passa-se, então, 

à análise das teorias que procuraram fundamentar os deveres de garante. 

  

                                                      
220 KAUFMAM, Dogmática, p. 309-310. Este autor se refere a WELZEL, que afirmou que a fixação da posição 

de garante constituía um problema de delimitação do autor por omissão e de delimitação dos elementos objetivos 

da autoria do delito de omissão imprópria. 
221 JAKOBS, Derecho Penal, p. 29. 
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4. A FUNDAMENTAÇÃO DA POSIÇÃO DE GARANTIA 

 

 

4.1 Fundamento dos deveres de garantia 

 

 

De forma simplificada, é possível definir como garante aquele indivíduo sobre o qual 

recai um dever de, pessoalmente, evitar o resultado lesivo ou a colocação em perigo dos bens 

jurídicos. A omissão do sujeito imbuído de dever de garante gera, portanto, sua 

responsabilização pelo crime, como se tivesse dado causa ao resultado222.  

O presente capítulo se dedicará a buscar respostas para o fundamento dos deveres de 

garantia e se eles estariam vinculados apenas a aspectos formais ou também à aspectos 

materiais, para, então, tratar especificamente das espécies de garantidores e das técnicas de 

tipificação utilizadas em determinas legislações. A bem da verdade, as teorias desenvolvidas 

para fundamentar os deveres de garantia partiram de dois critérios distintos: o formal e o 

material das fontes jurídicas. Vejam-se, a seguir, as principais teorias.  

 

 

4.1.1. Teoria formal do dever jurídico: a Lei, o contrato e o atuar prévio (Neokantismo) 

  

 

                                                      
222 FIGUEIREDO DIAS, Jorge de. Direito Penal: parte geral. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais; 2007. v. 

1: questões fundamentais: a doutrina geral do crime, p. 913. Ainda na linha do que ensina FIGUEIREDO DIAS, 

temos que a teoria formal era vista como a melhor explicação aos deveres de garantia por garantir segurança 

jurídica aos cidadãos, respeitando o princípio da “nullum crimen sine lege”. Contudo, estudiosos passaram a 

considerar impossível a aplicação do tipo penal aos delitos omissivos, já que não havia causalidade entre a não 

realização de uma ação e o resultado. Faltava, então, um elemento material ao vínculo de garantia.  FIGUEIREDO 

DIAS, Jorge de. Direito Penal: parte geral, pág. 935. Nesse sentido, quando FEUERBACH apresentou os 

fundamentos da célebre fórmula enunciada em latim como “nullum crimen, nulla poena sine lege”, firmou as 

bases do princípio da legalidade, que derivaria em outras diversas garantias, como: i) garantias substantivas: não 

há tipo penal, pena e medida de segurança sem lei escrita, estrita, certa e prévia. A esse respeito, FERRAJIOLI 

afirma que “Dos logros fundamentales de la teoría clásica del derecho penal y de la civilización jurídica liberal 

se traban con esta concepción. El primero es la garantía para los ciudadanos de una esfera intangible de libertad, 

asegurada por el hecho que al ser punible sólo lo que está prohibido por la ley... El segundo es la igualdad jurídica 

de los ciudadanos ante la ley: las acciones o los hechos, cualquiera que los cometa, pueden realmente ser descritos 

por las normas como “tipos objetivos” de desviación y, en cuanto tales, ser previstos y probados como 

presupuestos de iguales tratamientos penales...”. Cf.:  FERRAJIOLI, Luigi. Derecho y razón: teoria del 

garantismo penal. Editorial Trotta, Valladolid – España, 1995, Pág. 36; ii) garantias processuais: ninguém pode 

ser castigado se não em virtude de um processo legal, de modo que a norma penal só pode ser aplicada por órgãos 

e por juízes instituídos pela lei para essa função (“nemo damnetur nisi per legale iudicium; nemo iudex sine lege”); 

iii) garantias de execução penal: não há pena nem medida de segurança sem o adequado tratamento penitenciário 

e assistencial (“nulla poena nulla mensura sine regimene legale, sine humanitae, sine resocializatione”). 
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De modo geral, a orientação segundo a perspectiva das fontes formais dos deveres 

jurídicos apresentou como pilares do dever de garantia a lei, o contrato e o atuar precedente 

criador do risco de produção do resultado.223 

Atribui-se a FEUERBACH, um dos representantes do naturalismo do século XIX224, 

a origem das fontes dos deveres de garantia. Segundo o autor, o especial fundamento jurídico 

do dever de garantia seria a lei ou o contrato225, traduzindo o pensamento da teoria formal do 

dever de garantia, a qual foi, posteriormente, aprimorada, acrescentando-se a ingerência 

(situação de perigo gerada pelo próprio omitente) como fonte do dever de garante226.  

É de se registrar que a teoria formal do dever jurídico surgiu em um cenário de críticas 

ao causalismo, uma vez que se passa defender que a ideia de causalidade não seria capaz de 

explicar a imputação, posto que, partindo de um conceito natural, não seria possível delimitar 

a responsabilidade por omissão imprópria227, o que conduziria a uma ampliação infundada da 

norma incriminadora. Foi diante dessa desmedida ampliação que se verificou, então, a 

necessidade de uma estrutura normativa para fundamentar os deveres de garantia, buscando um 

elemento capaz de equiparar o não fazer a uma conduta positiva. 

Para dar uma resposta ao impasse apresentado, FEUERBACH situou o problema da 

responsabilidade penal por omissão não no plano causal, mas no plano normativo, 

representando, assim, a primeira formulação de uma direção que mais adiante teria amplo eco 

na doutrina alemã: a teoria do dever jurídico formal.228 Em um primeiro momento, a teoria 

preocupou-se em substituir a equiparação ontológica entre os conceitos de ação e omissão229 

por um elemento normativo, qual seja a violação de um dever formal. Exemplo clássico citado 

                                                      
223 JAKOBS, Derecho Penal, 1995, p. 968-969. Entre nós, TAVARES consigna que “Cabe a FEUERBACH, 

porém, sua sistematização a partir da identificação de suas fontes formadoras, com base na lei ou no contrato. 

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 pela lei penal.”. TAVARES, Teoria, p. 313-314. 
224 É possível afirmar que a teoria das fontes formais refletiu sobremaneira as influências do positivismo 

naturalista, na medida em que se busca maior segurança na especificação dos deveres de agir, por meio da 

utilização de critérios objetivos e sem atenção ao conteúdo. 
225 FEUERBACH parte da premissa de que o crime é a lesão da liberdade garantida pelo contrato social e 

assegurada pelas leis. Nessa perspectiva, para que a omissão pudesse existir, seria necessário um fundamento 

jurídico especial que sustentasse a obrigatoriedade de agir, quais sejam a lei e o contrato.  
226 FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal, p. 934. 
227 Para MERKEL, a causa do resultado, nos delitos de omissão imprópria, não está na omissão em si, mas em 

ação positiva anterior que liga tal omissão ao resultado. MERKEL, Adolf. Derecho Penal: Parte general. 

Montevidéu, Buenos Aires: B de F. 2004, p. 39. 
228 As fontes formais apenas assinalariam a fundamentação do dever jurídico sem aprofundar no conteúdo do 

dever. Isso quem faz são os critérios materiais. 
229 A equiparação ontológica, deriva da natureza das coisas, definindo ação e omissão como comportamento 

humano voluntário capaz de gerar resultado previsto no tipo penal. Dentre os defensores dessa equiparação 

MAYER, Derecho penal. Parte General, trad. Sergio Politoff, Buenos Aires, B de F, 2007, p. 138. 



87 
 

pelo professor BOTTINI230, o artigo 121, do CPB, traz em seu preceito primário a expressão 

matar alguém. Contudo, se o omitente não causa a morte, não seria possível estender tal tipo 

penal a uma pessoa que não praticou a conduta ativa prevista naquele tipo. 

A resposta dada pela teoria formal do dever jurídico para o argumento acima esposado 

é a seguinte: ao omitente deve ser imputado o resultado não porque tenha ele causado a morte 

de alguém, mas porque o sujeito violou um dever formal, seja ele penal ou extrapenal, de evitar 

o resultado morte. Percebe-se, nesse ponto, que o omitente não causa o resultado, mas sua 

inatividade é equiparada à ação pela violação de um dever de agir, atingindo o plano da 

antijuridicidade do crime por infringência a um dever jurídico231. Posteriormente a 

FEUERBACH, considerou-se a omissão de impedir o resultado equivalente a causá-lo quando 

o impedir o resultado tivesse origem na lei, contrato ou o perigo de produção do resultado fosse 

consequência de um fato anterior do omitente (ingerência).232 

 A ideia inicial de tal pensamento, como já mencionado, veio com FEUERBACH233, 

que defendia que o fundamento do crime omissivo seria uma especial obrigação de agir 

decorrente de lei ou contrato, de modo que os cidadãos não estariam originalmente obrigados 

a evitar lesões.  

Referido pensamento delineou-se de forma mais aprofundada com o neokantismo, 

período no qual estudiosos passaram a normatizar os institutos da dogmática penal, tendo como 

ponto de partida os valores da organização social234. Assim, a tipicidade da omissão imprópria 

passou a ser definida como a não evitação do resultado previsto no tipo penal e sua 

antijuridicidade como sinônimo de infringência a um dever especial previsto em lei ou 

contrato235. Nota-se, desse modo, a inserção de um elemento normativo para tornar possível a 

imputação por um delito cometido por omissão imprópria: a ação esperada que teria impedido 

o resultado236. 

                                                      
230 BOTTINI, Do tratamento penal da ingerência, p. 56. 
231 BELING. Ernst Von. Esquema, p. 99. 
232Nos tempos atuais, esta terceira fonte formal da posição de garante é entendida de forma distinta, como um agir 

precedente que cria um perigo de lesão ao bem jurídico e que responde por essa lesão, da mesma forma se tivesse 

causado mediante uma ação positiva, se posteriormente omite evitar o resultado típico que resulte a cadeia causal 

colocada em marcha por aquele atuar precedente. GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. La omisión impropia en la 

dogmática alemana. Una exposición. In: Ibidem. Ensayos Penales. Madrid: Tecnos. 1999, p. 326. 
233 FEUERBACH, Paul Johann Anselm von. Tratado de Derecho Penal común vigente en Alemania. Buenos 

Aires: Hammurabi. 2007, p. 56. 
234 KAUFMANN, Dogmática, p. 269. 
235 DOPICO GÓMEZ-ALLER, Jacobo. Omisión e Injerencia en Derecho Penal. Valencia:Tirant lo Blanch. 

2006, p. 644. 
236 MEZGER, Edmundo. Tratado de Derecho Penal. 3. ed., revista e atualizada. Madrid: Revista de Derecho 

Privado. 1957.p. 302. 
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De acordo com DOPICO GÓMEZ-ALLER237, a tentativa de superar a causalidade 

pela teoria do dever formal apresentou uma série de problemas. O primeiro deles é que, no 

causalismo, a omissão era vista como causa do resultado. De acordo com a teoria formal do 

dever jurídico, porém, a responsabilização advém da infração ao dever legal, sem qualquer 

referente ontológico. Deste modo, o dever de agir, mesmo que civil ou administrativo, seria 

capaz de fazer com que um indivíduo responda pela ocorrência de resultado, sem que haja 

qualquer análise das características da relação ou do conteúdo material da obrigação238.  

Nada obstante, tal adoção do dever de agir de maneira ilimitada vai de encontro aos 

princípios da fragmentaridade e subsidiariedade da norma penal239, fazendo com que haja 

sobreposição do Direito Penal, que deveria ser utilizado como “ultima ratio”240. Até porque, à 

época em que esta teoria foi desenvolvida, não havia cláusula de equiparação à omissão em 

nenhum diploma legal, de modo que os defensores da visão formal se utilizavam de 

interpretação extensiva dos próprios tipos penais de resultado241. 

Não se pode ignorar, porém, que houve uma tentativa de limitação esboçada pela teoria 

formal do dever jurídico. Os defensores da teoria formal apresentaram uma barreira de 

impedimento à extensão dos tipos penais comissivos àqueles que não possuem deveres jurídicos 

formalizados em lei ou em contrato. Esse excesso de formalismo, contudo, pode acarretar 

isenções de responsabilidade injustas, como no caso de indivíduo que, faticamente, possuía 

dever de cuidado, mas baseado em um contrato nulo242. Foi por essas razões, aliás, que autores 

como SCHÜNEMANN passaram a sustentar a existência de um substrato ontológico no dever 

de garantia243. 

                                                      
237 DOPICO GÓMEZ-ALLER, Omisión, pág. 141. 
238 DOPICO GÓMEZ-ALLER, Omisión, p. 144. Entre nós, BOTTINI apresenta os seguintes problemas referentes 

à ideia dos deveres formais: Em primeiro lugar, pela ausência de elementos materiais que permitissem indicar 

quais deveres dão lugar à equivalência à ação. A simples referência a normas, de qualquer natureza, não é 

suficiente para legitimar a imputação de consequências penais. Ademais, do ponto de vista político-criminal, 

constatou-se a necessidade de imputar resultados a omissões em que o omitente não descumpriu qualquer dever 

legal ou contratual, como nos casos de assunção, nos quais alguém assume proteger ou salvar um bem jurídico 

independentemente de qualquer relação contratual ou dever legal.” BOTTINI, Do tratamento penal da 

ingerência, p. 55. 
239 De acordo com GRECO, o Direito Penal possui caráter fragmentário, isto é, a parcela de bens jurídicos tutelados 

pelo Direito Penal deve ser limitada aos bens mais importantes e necessários ao convívio em sociedade. Surge 

aqui, também, a subsidiariedade do Direito Penal, que apenas deve ser utilizado para reger as relações sociais 

quando todos os ramos do direito se mostrarem insuficientes. Fragmentaridade e subsidiariedade, portanto, são 

consectários do princípio da intervenção mínima. GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal / Rogério Greco. 17. 

ed. Rio de janeiro: lmpetus, 2015, p. 109. 
240 DOPICO GÓMEZ-ALLER, Omisión, p. 845. 
241 SCHÜNEMANN, Fundamentos, p. 100. 
242 Alerta feito por BOTTINI. Para maiores detalhe e aprofundamento no tema, ver BOTTINI, Do tratamento 

penal da ingerência, pág. 55. 
243 SCHÜNEMANN, Bernd. Fundamentos, p. 100. 
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Outra crítica trazida por DOPICO GÓMEZ-ALLER à teoria do dever formal é a 

inexistência, em alguns casos, de violação ao dever legal em situações nas quais há omissão 

após conduta arriscada do próprio omitente244. Nesse ponto, a teoria formal do dever jurídico 

foi rapidamente superada, visto que a simples referência a normas legais ou contratos não se 

mostrava suficiente para legitimar uma imputação penal245. Ademais, e não menos importante, 

a teoria do dever formal não englobava os casos em que o indivíduo assumia deveres de 

proteção e cuidado sem qualquer previsão legal ou contratual246. 

A teoria do dever formal encontrou acolhimento em algumas legislações. Conforme 

constatou TAVARES, a legislação penal brasileira acolheu integralmente a técnica de situar 

formalmente as fontes da posição de garantia, assim como o fez o Código Penal da Espanha. 

Entretanto, em tom crítico, BOTTINI registra que referida teoria se baseava em interpretação 

extensiva de norma penal incriminadora, além de não ser capaz de abranger todas as hipóteses 

em que se mostrava necessária a imputação por delitos de omissão imprópria247. 

As teorias abalizadas em concepções materiais do dever de garante surgiram como 

alternativas, sendo a mais conhecida delas a desenvolvida por KAUFMANN, que traz como 

base dos deveres de garantia a função de proteção ao bem jurídico concreto ou função de 

vigilância das fontes de perigo248. A partir de tais conceitos, propõe-se o presente estudo a uma 

análise mais aprofundada de alguma das teorias criadas para fundamentar os ditos deveres de 

garantia.  

 

 

4.1.2. A divisão funcional: proteção de determinados bens jurídicos e vigilância de fonte 

de perigo (KAUFMANN) 

  

 

A questão referente à fundamentação não apenas formal, mas também material das 

fontes do dever de garantia adquire singular relevância quando o elemento posição de garantia 

passa a ser determinante no momento de proceder à equiparação punitiva entre a comissão e a 

omissão imprópria. HUERTA TOCILDO considera que VOGT tenha sido o primeiro a 

estabelecer, em 1951, um fundamento material de caráter sociológico das posições de garantia, 

                                                      
244 DOPICO GÓMEZ-ALLER, Omisión, p. 141 e BACIGALUPO ZAPATER, Delitos, p. 38. 
245 Nesse sentido, BACIGALUPO ZAPATER, Delitos, p. 39. 
246 GIMBERNAT ORDEIG, Estudios, p. 168. 
247 BOTTINI, Do tratamento penal da ingerência, pág. 55. 
248 TAVARES, Teoria, p. 318. 
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pautada em uma relação social especialmente estreita, que gerava deveres e, quando omitidos, 

teria o mesmo grau de desvalor que a ação dirigida contra o ordenamento social comum.249 

Entretanto, em 1959, KAUFMANN avança significativamente quando propõe a 

divisão das posições de garantia em função das tarefas que se espera de quem se encontra em 

determinadas funções/posições. Ainda que se acredite não ser possível traçar uma separação 

completa entre a teoria defendida por KAUFMANN e os pensamentos defendidos pela teoria 

formal do dever jurídico, é de se reconhecer que o referido jurista, alinhado às concepções 

finalistas, se apegou à natureza ontológica da omissão para basear seus pensamentos250 e tomou 

como ponto de partida a semelhança existente entre ação e omissão, visto que ambas, 

inegavelmente, emanam de pessoas físicas com capacidade de dirigir sua vontade final251. 

Segundo KAUFMANN, apesar dos esforços dogmáticos para solucionar os problemas dos 

delitos de omissão imprópria, não se chegou a uma conclusão dogmaticamente aceitável, uma 

vez que não seria possível identificar todos os delitos omissivos impróprios a uma comissão. 

De acordo com o próprio autor: 

 

(...) se trata de la equiparación de este grupo de omisiones de impedir el 

resultado con los correspondientes delitos comisivos, de la fundamentación 

de la punibilidad así como de la aplicación del marco penal del delito 

comisivo… También sobre la vía para alcanzar esta equiparación 

concuerdan en principio todos los intentos dogmáticos de construcción: se 

pretende demostrar que precisamente la omisión del garante - y sólo esta- 

reúne todos los requisitos del delito comisivo. Justamente por eso se trata 

aquí de construcciones dogmáticas252. 

  

As ideias de KAUFMANN foram adotadas por diversos autores, como JESCHECK, e 

também pela doutrina dominante na Alemanha, que reconhece apenas dois grandes grupos de 

posição de garante: a assunção fática de uma função de proteção e o dever de vigilância das 

fontes de perigo. SCHÜNEMANN reflete tal pensamento ao afirmar que: 

 

hoy en día apenas existen dudas sobre la diferenciación existente entre 

las posiciones de garante derivadas del deber de control y del deber de 

                                                      
249 HUERTA TOCILDO, Problemas fundamentales, p. 78-79. 
250 KAUFMANN, Dogmática, p. 101. 
251 Ensinamentos esmiuçados no trabalho do professor BOTTINI. BOTTINI, Do tratamento penal da ingerência, 

p. 58. 
252 KAUFMANN, Dogmática, p. 252. 
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protección que son consecuencia directa de las dos  formas de dominio 

lógicamente posibles, bien sobre la fuente de peligro o bien  sobre el 

desamparo del bien jurídico.253 

 

Tal evolução implica o abandono da teoria formal do dever jurídico, uma vez que se 

reconhece que a lei e os contratos, sejam eles civis ou de direito público, podem dar origem a 

deveres de atuar próprios dessas esferas de direito, mas não necessariamente a deveres de 

atuação que imponham uma obrigação jurídico-penal de evitar um resultado típico e que 

possam ser sancionados penalmente nos casos em que não forem cumpridos pelo garante. Bem 

por isso que se procede a fundamentar o dever de atuar por meio de um critério material, no 

qual a consideração da vinculação real e concreta do sujeito com o bem jurídico em perigo 

constitui o núcleo essencial para determinar a posição de garante e a consequente obrigação de 

salvamento do bem jurídico em perigo.  

A diferença entre a utilização do critério material e formal pode ser assim resumida: 

para aqueles que defendem o critério material, o importante para fundamentar o dever de atuar, 

ou de garante, não será a fonte puramente formal (lei, contrato ou relação de parentesco), mas 

sim a especial aproximação entre o omitente e o bem jurídico afetado.  

KAUFMANN afasta, desde logo, a omissão do grupo comportamentos humanos, ao 

afirmar que, na omissão, falta causalidade e finalidade, não se enquadrando no conceito de 

comportamento. Assim, entre o omitente e o resultado lesivo não pode ser estabelecida relação 

de causalidade e, da mesma forma, não há direcionamento final da omissão para gerar o 

resultado254. A primeira premissa trazida por KAUFMANN, portanto, é a de que o omitente 

não realiza o tipo penal de resultado, de modo que a equiparação da conduta de um sujeito que 

não impede a morte de outrem e a de um homicida seria utilizar analogia para estender uma 

norma penal incriminadora. 

Por outro lado, o autor discorda que somente responda pelo delito omissivo aquele que 

tem o dever de garante, afirmando que tal imperativo traria uma limitação da norma de forma 

não prevista pelo legislador, além de ocasionar a exclusão de casos em que se mostra evidente 

o dever de garantia255. KAUFMANN passa a defender, então, que a responsabilização do 

omitente que não impediu resultado naturalístico deve ser feita caso a caso, pois o dever de 

garante de cada tipo penal apresentará peculiaridades próprias. Acredita, portanto, que os 

                                                      
253 SCHÜNEMANN, Bernd. Sobre el estado actual de la dogmática de los delitos de omisión en Alemania, en 

Revista del Poder Judicial, 1998, tercer trimestre, tomo 51, p. 219. 
254 KAUFMANN, Dogmática, p. 103. 
255 KAUFMANN, Dogmática, p. 320. 
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delitos por omissão imprópria devem possuir tipos próprios, que não se confundem com os 

tipos comissivos previsto em lei. Sustenta, inclusive, a criação de uma Parte Especial apenas 

destinada aos delitos omissivos impróprios, visto que o dever de garante nunca está implícito 

no tipo comissivo256. 

Diante da inexistência dos tipos penais omissivos impróprios, KAUFMANN defendia 

a identificação de tipos penais não escritos capazes de punir quem não impede resultado. Para 

possibilitar a imputação, o autor criou uma classificação dos deveres de garante nos tipos penais 

omissivos. Ssão eles: (i) deveres de garante que consistem em uma função protetora (ii) deveres 

de garante que consistem no dever de vigilância e controle de uma fonte de perigo257. 

A primeira hipótese pode advir de um preceito jurídico ou de uma assunção fática, que 

impõe o dever de controle dos riscos que estão sob a guarda do indivíduo, isto é, devem ser 

protegidas as pessoas ou os objetos que estão no âmbito de responsabilidade do omitente. O 

indivíduo aparece como defensor de um ou de vários bens jurídicos contra todo e qualquer 

ataque que podem sofrer e que pertençam a um ou vários titulares, mas sempre existindo como 

pano de fundo uma vinculação com o próprio titular do bem jurídico. Em palavras mais claras, 

nesta posição de garante a proteção do bem jurídico tem sua origem na relação existente com o 

sujeito titular do bem, na qual a proximidade ou o grau de intimidade de relação do sujeito com 

o bem jurídico resultará ao garante a tarefa de defesa frente a qualquer ameaça de lesão.  

O dever de vigilância e controle de uma fonte de perigo, por sua vez, é aquele que 

verdadeiramente reflete as novas relações da sociedade pós-industrial, que geram uma série de 

atividades de riscos necessárias para o desenvolvimento social, dentro dos quais estão inseridos 

os riscos permitidos. Em contrapartida às atividades de risco está o dever de controlar para que 

tais riscos não resultem em lesões aos bens jurídicos dos indivíduos.  

Para tentar evitar uma excessiva abstração do tema, apresenta-se aqui o exemplo de 

uma fábrica de morteiros, foguetes, bombas e mísseis. A produção destes explosivos é fonte de 

perigo, que gera a necessidade de se considerar que existam pessoas encarregadas de vigiar 

referidas fontes ou, em palavras diversas, que originam posições de garante de bens jurídicos 

que podem ser afetados se os perigos não forem contidos. É de se notar que nestes casos não é 

determinante a vinculação do garante com o titular do bem jurídico, mas sim que sua posição 

de garante se dirija à defesa de qualquer bem jurídico frente aos perigos de lesão resultantes de 

uma fonte de perigo. Neste exemplo, a determinação do campo de proteção se determina de 

acordo com os possíveis danos provenientes de uma fonte de perigo.  

                                                      
256 KAUFMANN, Dogmática, p. 287 e 291. 
257 Classificação muito bem explicitada por BOTTINI. BOTTINI, Do tratamento penal da ingerência, p. 60. 
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A doutrina costuma incluir dentro deste grupo a ingerência. Tem-se o atuar precedente 

ou a ingerência quando um indivíduo, com seu agir ativo deu lugar a um perigo eminente de 

resultado típico, tendo a obrigação de impedir a produção de um resultado. Em síntese, a 

ingerência supõe a criação de um risco para o bem jurídico, em razão da obrigação especifica 

de impedir o resultado lesivo.258 Assim, os casos de ingerência estariam reduzidos a uma 

subespécie dentro da classe mais ampla de vigilância de uma fonte de perigo frente a possíveis 

danos que dela possam derivar.259  

Insta acentuar, ainda nesse ponto, que o dever de controle de uma fonte de perigo se 

estende tanto às fontes de perigo que foram criadas pelo indivíduo-garante como aquelas que, 

apesar de não terem sido originadas por ele, foram determinadas para sua vigilância260. Desse 

modo, o condutor de uma máquina que acondiciona pólvoras dentro de um recipiente tem a 

obrigação de controlá-la para evitar que os riscos inerentes à sua atividade se convertam em 

lesões a bens jurídicos alheios. 

A principal crítica às ideias desenvolvidas por KAUFMANN é a relativização da 

legalidade, visto que o Direito Penal não admite analogia “in malan partem” de norma penal 

incriminadora e, diante da inexistência de tipos penais por omissão imprópria, a forma possível 

de imputação de crimes ao omitente seria ultrapassar a literalidade do previsto na legislação. 

Mas, de acordo com o subprincípio da reserva legal261, todo ato punível deve ter previsão legal, 

de forma que tipos penais não escritos não são adequados aos preceitos de legalidade.  

É importante novamente salientar que, na época do desenvolvimento da tese de 

KAUFMANN, a extensão do dever de garante não era prevista em lei, só passando a existir no 

Código Penal Alemão no ano de 1975262. Ademais, e consoante observação de BOTTINI, a 

teoria de KAUFMANN não traz uma definição clara do conceito de dever de garante263. Isso 

porque, segundo o doutrinador brasileiro, KAUFMANN apenas expõe as espécies desse dever 

jurídico, sem se aprofundar a respeito do elemento material capaz de fundamentar as funções 

de garantia por ele apresentadas264. 

 

                                                      
258 MUNOZ CONDE; GARCIA ARÁN, Derecho penal, p. 263. JESCHECK; WEIGEND, Tratado, p. 568.  
259 BACIGALUPO ZAPATER, Enrique. Conducta precedente y posición de garante en el Derecho Penal. 

Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, XXIII. Madrid: Ministerio de Justicia. 1970, p. 115. 
260 BACIGALUPO ZAPATER, Enrique. Delitos impropios de omisión. Colección Cuadernos Luís Jiménez de 

Asúa, n. 25. Madrid: Dykinson. 2006, p. 148. 
261 Derivado do princípio da legalidade, o subprincípio da reserva legal prevê que apenas a lei pode dispor sobre 

matéria penal. FERRAJOLLI, Direito e razão. 4ª ed. Trad. Ana Paula Zomer, Juarez Tavares, Luiz Flávio Gomes 

e Fauzi Hassan. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 95. 
262 BOTTINI, Do tratamento penal da ingerência, pág. 61. 
263 BOTTINI, Do tratamento penal da ingerência, pág. 61. 
264 CUADRADO RUIZ, La comisión, p. 38. 
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4.1.3. A divisão baseada na natureza dos deveres: competência institucional e competência 

organizativa (JAKOBS) 

 

 

A fim de fundamentar os deveres de garantia de forma sólida, JAKOBS buscou um 

princípio base para a imputação de resultados que independa da qualidade do comportamento 

ou, em outras palavras, prescinda de analisar se houve comportamento comissivo ou omissivo.  

Embora reconheça que ação e omissão são condutas distintas, o autor afirma ser 

possível ignorar tais diferenças sob uma perspectiva jurídica. Para ele, todos os crimes teriam 

por base a violação de um dever de garantia, alguns derivados de responsabilidade por 

organização e outros de responsabilidade institucional, e essa violação de dever poderia se dar, 

indistintamente, por ação ou omissão265.  

JAKOBS sustenta que a moderna teoria das funções (dever de proteção de um bem 

jurídico e dever de vigilância de uma fonte de perigo) tem uma única vantagem: determinar os 

deveres jurídicos de evitação.266 Nada obstante, afirma o autor que a distinção entre os deveres 

de proteção e deveres de vigilância não teria consequências sistemáticas, uma vez que uma 

mesma conduta poderia se amoldar aos dois tipos de deveres. Nas palavras de JAKOBS, “La 

protección para una persona es vigilancia, a favor suyo, de los peligros que la amenazan, y la 

vigilancia de una fuente de peligro es protección de las personas en peligro en cada caso.”267 

Para tentar solucionar a questão, o autor alemão sugere a distinção nos já citados 

grandes grupos: i) os deveres em virtude de responsabilidade por organização; e ii) os deveres 

em virtude de responsabilidade institucional. Refletindo a distinção apresentada, JAKOBS 

defende que a lei não cria uma posição de garante, mas apenas apresenta os limites da 

responsabilidade pela organização ou de uma instituição. Nessa linha, o autor alemão corrobora 

sua tese por meio de um exemplo clássico: caso a lei não tivesse estabelecido o dever de 

custódia do pai frente aos filhos, tal fato não faria com que o dever de garante do pai em relação 

ao filho desvanecesse.268 

JAKOBS identifica, assim, dois fundamentos da responsabilidade penal, partindo da 

premissa de que os seres humanos compõem o mundo externo, ou seja, têm a capacidade de 

                                                      
265 JAKOBS, Günther. Injerencia y dominio del hecho. Estudios sobre la parte general del derecho penal. 

Reimpressão. Bogotá: Universidad Externado. 2004, p. 971. 
266 JAKOBS, Derecho Penal, p. 969. 
267 JAKOBS, Derecho Penal, p. 969. 
268 JAKOBS, Derecho Penal, p. 972. 
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alterar a realidade para a consecução de suas metas e desejos269. Mas, para isso, são 

estabelecidos limites, uma vez que tal composição não pode ser arbitrária ou totalmente livre, 

pois, se assim fosse, não haveria expectativas estáveis que constituíssem o fundamento da 

possibilidade de existência da própria sociedade. Isso porque a vida em sociedade é baseada na 

existência de expectativas uniformes que permitam o desenvolvimento do corpo social, até 

porque todos os sujeitos confiam no respeito dos demais a certas normas que fundamentam tais 

expectativas270.  

À primeira vista, o raciocínio de JAKOBS pode parecer obscuro. Mas não é.  

Veja: o primeiro fundamento da responsabilidade é a lesão dos limites gerais da 

liberdade em relação à configuração exterior do mundo, pois todos os seres humanos vivem em 

sociedade e se encontram inseridos no mundo social, o que resulta na existência e aceitação das 

normas. Dessa configuração surge o status especial de determinados indivíduos, que implica 

direitos e deveres a serem cumpridos por certas pessoas que se encontram na referida situação 

especial, como o status de mãe, salva-vidas, professor. E aqui se insere o segundo fundamento, 

que o próprio JAKOBS define como “la inobservancia de los límites trazados por ese status 

especial.”271 

E tais fundamentos se relacionariam com os dois grandes grupos, quais sejam i) os 

deveres em virtude de responsabilidade por organização e ii) os deveres em virtude de 

responsabilidade institucional da seguinte forma: para JAKOBS, o status geral se identificaria 

com a competência por organização, enquanto o especial com a competência institucional, que 

seriam deveres que não resultam do status geral de todo cidadão, mas que afetam somente 

determinadas pessoas, como os pais e os cônjuges.272 

Tecidas essas considerações preliminares, julga-se fundamental, ainda que 

sinteticamente, analisar os dois grandes grupos de fontes de responsabilidade penal.  

                                                      
269 Com relação à expectativa de não lesão aos demais membros da sociedade, JAKOBS argumenta que as relações 

sociais se estabilizam diante de relações negativas garantidas pelo Estado. Todos os membros da sociedade têm a 

titularidade de organização ou de liberdade próprio, bem como são responsáveis pelas consequências de seus atos. 

Assim, devem manter seus comportamentos dentro do risco permitido, evitando lesões a bens jurídicos alheios. A 

violação ao citado dever pode ocorrer tanto por ação quanto por omissão, não havendo necessidade de dois tipos 

penais, como defende KAUFMANN, tampouco de cláusula geral de adequação. BOTTINI, Do tratamento penal 

da ingerência, p. 81. 
270 Tratar-se-á, portanto, de um delito por lesão à expectativa, indiferente dos contornos externos da conduta. Seu 

estudo divide as expectativas entre expectativa de não lesão aos demais membros da sociedade e expectativa de 

cumprimento de deveres de solidariedade. Cf.: JAKOBS, Günther. Acción y omisión en Derecho Penal. Bogotá: 

Universidad Externado. 2000, p.7. 
271 JAKOBS, Günther. La competencia por organización en el delito omisivo. Bogotá: Universidad Externado. 

1994, p. 348. 
272 JAKOBS, Günther. La competência, p. 363. 
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JAKOBS sustenta que a responsabilidade por organização é aplicável tanto à ação 

como à omissão. É aqui que o autor insere os deveres por ingerência e por relação, ou seja, 

aqueles deveres frente a perigos derivados de objetos ou atividades empresariais. Assim, a 

ingerência estaria absorvida pelos deveres de relação, pois o agir precedente é um ato de 

organização que daria lugar a um perigo que obriga a proteção por parte do titular desse âmbito 

de organização que originou o perigo273. De tal modo, se há um estado perigoso, deve-se 

proceder à garantia de que o âmbito de organização não resulte em lesão ao bem jurídico alheio. 

Ainda derivados da competência organizacional estão os deveres decorrentes da 

assunção do domínio do risco, isto é, alguém que assume a tutela de um bem jurídico, fazendo 

com que o titular desse bem jurídico diminua seus esforços para protegê-lo e, caso haja lesão a 

tal bem jurídico, deve responder274. Para JAKOBS existem quatro formas de vinculação do 

comportamento alheio com o âmbito de organização próprio: i) mediante ações perigosas 

próprias que constituem participação no comportamento de outra pessoa, seja por coautoria ou 

por cumplicidade; ii) mediante coisas ou situações perigosas, nos casos em que o indivíduo tem 

em seu âmbito de organização objetos cujo uso livre ultrapassa o marco do risco permitido275; 

iii) mediante o poder sobre outra pessoa; e iv) mediante a repercussão do comportamento de 

outrem sobre o próprio âmbito de organização. 

Os deveres em virtude de responsabilidade institucional, como a própria nomenclatura 

sugere, são derivados de certas instituições e somente serão equivalentes à comissão nos casos 

em que a instituição seja da mesma importância básica para a existência da sociedade que a 

liberdade da organização.  

É aqui que JAKOBS situa a relação paterna, o matrimônio, a confiança especial, as 

relações estatais de poder276, uma vez que são formas de relações sociais que não encontram 

nenhuma alternativa de organização. São deveres que derivam da competência institucional do 

cidadão, ou seja, devem ser cumpridos por haver a necessidade de preservação de certas 

                                                      
273 Além das lesões a bens jurídicos alheios, JAKOBS acredita que a responsabilidade organizacional traz também 

o dever de salvamento no caso de criação de riscos não existentes. Assim, o criador de um risco é inserido na 

posição de garante, assumindo o dever de proteger o bem jurídico que colocou em situação de risco, pois retira a 

possibilidade de autoproteção da vítima. Percebe-se, aqui, um comportamento que gerou inadequação à sociedade, 

motivo pelo qual o ingerente deve fazer com que a situação retorne ao “status quo ante”. JAKOBS, Acción y 

omisión, p.16. 
274 JAKOBS, Acción y omisión, p.16. 
275 O proprietário de um veículo deve cuidar para que pessoas que não são habilitadas não o utilize. 
276 De acordo com JAKOBS: “Solo cuando se trata de efectos que no dependen de la organización de la integridad 

de los bienes del supeditado, sino que afectan a cualquiera, la relación de poder se corresponde con un deber de 

cuidar como deber de garante, y ello siempre para el auxilio en accidentes ocurridos durante el período de 

ejercicio del poder.” JAKOBS, Derecho Penal, p. 1004. 
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instituições. Deste modo, a violação dos deveres institucionais além de afetar os bens jurídicos, 

macula a confiança da sociedade nas instituições277.  

Salienta-se que esses deveres não são extensíveis a qualquer pessoa, mas apenas a 

quem representa certas instituições por meio de seu papel social, de forma que, no ponto dos 

deveres institucionais, sempre haverá um elemento especial, diferente do que ocorre com os 

deveres derivados de responsabilidade organizacional278. Também se encaixam na competência 

institucional, segundo o autor, os casos de assunção pela confiança especial, no qual existe uma 

confiança alheia em atos de proteção, como é o caso do hospital em relação a seus pacientes.  

Contrariando a teoria do dever formal, JAKOBS sustenta que a fonte jurídica formal 

dos deveres de garantia é secundária, posto que não é a lei a responsável por criar as posições 

de garante, que já existem, sendo a legislação apenas aquela que reconhece os limites da 

responsabilidade por organização e por instituição279. 

Para ficar mais claro: JAKOBS acredita que o fundamento da relação paterna se 

encontra no fato de que o dever se estende na medida em que os pais e filhos configuram um 

mundo comum, implicando deveres mútuos de zelo. No matrimônio, por exemplo, os deveres 

derivariam dessa instituição que aponta a configuração conjunta do mundo vital. Externando 

um pensamento conservador, que aqui se repugna desde já, JAKOBS registrou que não existe 

a mesma fonte de responsabilidade nas relações similares que são reconhecidas como o 

matrimônio e, portanto, os casais homossexuais não estariam afetados pelos deveres que 

surgem entre os cônjuges.280  

 

 

4.1.4. O domínio sobre a causa do resultado: proteção sobre do bem jurídico desamparado 

ou domínio fático sobre um foco de perigo (SCHÜNEMANN) 

 

 

Ao perceber a dificuldade em se fixar elementos puramente normativos para 

materializar o dever de garante, SCHÜNEMANN propôs o retorno ao naturalismo. O autor 

volta a defender o caráter ontológico da omissão, mas, ao contrário dos ensinamentos de 

KAUFMANN, não sustenta haver uma cisão entre ação e omissão. Acredita que certas 

                                                      
277 JAKOBS, Acción y omisión, p. 23. 
278 Para JAKOBS os delitos derivados desta posição serão delitos de infração do dever, também pode se dar por 

ação ou omissão (reforçando a semelhança entre as condutas). JAKOBS, Acción y omisión, p.12. 
279 JAKOBS, Derecho Penal, p. 999 e ss. 
280 JAKOBS, Derecho Penal, p. 998. 
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omissões podem ser equivalentes a ação desde que seja reconhecida uma estrutura equiparada: 

o domínio sobre a causa do resultado281.  

O critério do domínio, entendido como possibilidade físico-psíquica de atuação ou de 

não atuação, ocupa um lugar indiscutível entre os requisitos da responsabilidade penal282. Com 

efeito, para SCHÜNEMANN o conceito de domínio é aquilo que equipara a ação e a 

omissão283, e o tipo penal comissivo engloba tanto as condutas comissivas, quanto omissões 

daquele que tem o domínio sobre a causa essencial do resultado ou sobre o desamparo da 

vítima284.  

Nessa perspectiva, são duas as formas de domínio: i) domínio a fonte do perigo e ii) 

domínio sobre o desamparo da vítima, que distinguem entre as posições de garante derivadas 

do dever de controle e do dever de proteção. Partindo deste ponto de vista, a oposição à 

ingerência como fonte da posição de garante é consequência lógica, uma vez que faltará 

domínio atual sobre a causa do resultado, podendo o suposto autor ser responsabilizado apenas 

de um delito de omissão de dever de socorro, quando o seu agir precedente cria um risco, não 

sendo evitado por ele, e que resulta na lesão ao bem jurídico. 

Toma-se como exemplo o caso hipotético em que o fabricante de um produto não o 

retira de circulação ainda que consciente de sua lesividade para o consumidor. Segundo 

SCHÜNEMANN, a posição de garante do fabricante não se relaciona com o agir precedente 

(incluir o produto no mercado), mas descreve corretamente a posição de proteção dominante 

que ocupa o fabricante em relação ao consumidor. Assim sendo, o fabricante completaria o seu 

dever de proteção por meio da retirada do produto de circulação, eliminando os perigos dele 

decorrentes.  

Ainda nesse ponto, para SCHÜNEMANN, em que pese a legislação trazer o dever 

formal de cuidado ou assistência a alguns sujeitos, a responsabilidade penal apenas pode surgir 

nos casos em que haja domínio fático sobre causa indispensável ao resultado ou sobre a 

                                                      
281 SCHÜNEMANN, Fundamentos, p. 74. 
282 Vale reproduzir, na íntegra, a síntese realizada por ESTELLITA a respeito do pensamento de SCHÜNEMANN: 

“Os passos por ele seguidos para encontrar essa estrutura comum são assim sintetizados: a igualdade à comissão 

depende de quais peculiaridades da ação fundamentam a punibilidade no respectivo gênero de delitos (de 

resultado); o fundamento da punibilidade reside, nos crimes de resultado, na imputação do resultado à pessoa; o 

fundamento dessa imputação reside na relação entre a pessoa e seu movimento corporal, que é causa imediata 

do resultado nos crimes comissivos; dado que só se pode impor a mesma pena a alguém que omite se esta omissão 

for equiparável à ação, essa equiparação só pode ter lugar buscando o fator comum, isto é, o princípio geral que 

fundamenta a imputação do resultado ao agente; este princípio geral de imputação é o domínio sobre a causa ou 

fundamento do resultado” ESTELITTA, Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, p. 

89. 
283 ESTELITTA, Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, p. 88. 
284 BOTTINI, Do tratamento penal da ingerência, p. 67. 
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vulnerabilidade do protegido. O autor dispensa a necessidade de existência de dois tipos penais 

de resultado, um praticado por ação e outro por omissão, defendido por KAUFMANN. 

Acredita, ainda, ser desnecessária cláusula geral de equiparação entre ação e omissão, visto que 

a mera existência do domínio já é capaz de equiparar as condutas285. 

Segundo SCHÜNEMANN, em uma conduta ativa, o domínio será aferido pelo 

controle sobre movimentos corporais, que é a causa do resultado, sendo que o fundamento para 

se imputar o referido resultado é o domínio sobre o seu próprio corpo.286Na conduta omissiva, 

por sua vez, o domínio se dá sobre a causa essencial do resultado ou vulnerabilidade da vítima, 

ideia também defendida por DEMÉTRIO CRESPO287. Assim, para a teoria em análise, o 

domínio sobre a fonte de perigo é o que traz o poder de controle sobre elementos capazes de 

gerar risco a um bem jurídico, não derivando a possibilidade de imputação por delitos omissivos 

impróprios do dever formal, mas da relação de domínio entre o omitente e o desamparado288. 

Com efeito, SCHÜNEMANN apresenta a teoria conhecida como o domínio sobre a 

causa do resultado, que pode ser, a grosso modo, resumida da seguinte forma: para a imputação 

do resultado, o sujeito deve ser capaz de dominar seus movimentos corporais, dirigindo-os em 

direção a determinado sentido. De acordo com BOTTINI, a ideia de domínio é de suma 

importância para a estruturação da omissão imprópria, visto que define os limites de assunção, 

uma das fontes do dever de atuar. Isto porque torna-se possível defender a existência de uma 

assunção tácita no momento em que se adquire domínio sobre a fonte de perigo ou sobre o 

desamparo da vítima289. Todavia, BOTTINI também apresenta críticas à teoria de 

SCHÜNEMANN, visto que o autor defende o tipo total, o que é rechaçado na tese apresentada 

pelo professor brasileiro290.  

                                                      
285 SCHÜNEMANN, Fundamentos, p. 427. Nesse sentido, entre nós, TAVARES, Teoria, p. 166. ESTELLITA, 

sob forte influência do pensamento de SCHÜNEMANN acredita que “isso evidencia que o dever de evitar o 

resultado do garantidor é um dever juridicamente especial relativamente ao dever do agente comum que nega o 

socorro. Somente um tal dever especial poderá fundamentar a diversa intensidade da resposta penal para os dois 

agentes. Por esta razão, parece-nos desnecessária uma ´cláusula da equivalência´, tal qual a existente no direito 

positivo alemão ou espanhol, por exemplo, uma vez que a exigência de equivalência decorre já do princípio da 

igualdade”. ESTELLITA, Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, p. 86. 
286 ESTELLITA, Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, p. 89. 
287 DEMETRIO CRESPO, Eduardo. Fundamento de la responsabilidad en comisión por omisión de los 

directivos de las empresas. In: SERRANO-PIEDECASAS, José Ramón. Cuestiones actuales de Derecho Penal 

empresarial. Madrid: Colex. 2010, p. 8. 
288 SCHÜNEMANN, Fundamentos, p. 406. 
289 BOTTINI, Do tratamento penal da ingerência, p. 67. 
290 BOTTINI acredita que não existe tipo total, havendo necessidade de uma norma geral para estender à omissão 

a responsabilização pelo resultado. Segundo o autor, “Por mais que o agente tenha domínio sobre a 

vulnerabilidade da vítima, ele não cria o risco que levará ao resultado, a não ser em alguns casos de ingerência, 

adiante tratados. Assim, ainda que a omissão possa ser equiparada à ação, ela não é subsumida no tipo penal de 

resultado, de forma que não existe, a nosso ver, o tipo total proposto por SCHÜNEMANN e será necessária uma 

norma geral de adequação para estender à omissão a imputação do resultado.” Cf.: Do tratamento penal da 

ingerência, p. 67. 
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Criticou-se a teoria de SCHÜNEMANN por não englobar o dever de agir derivado de 

previsão legal, nem alguns casos de ingerência, isto é, a assunção do dever de proteção pela 

criação ou agravamento do risco, excluindo posições de garantia relevantes. TAVARES, nesse 

ponto, sustenta que o domínio pode ser um apoio externo ao conceito de dever formal. 

Problematiza a teoria de SCHÜNEMANN, todavia, por não apresentar os elementos dessa 

dominialidade para garantia da imputação, de forma que, muitas vezes, mesmo havendo 

domínio, o omitente não será responsabilizado291. Assim, a base da imputação do omitente em 

critérios puramente ontológicos não se mostraria efetiva, havendo necessidade de um parâmetro 

normativo que caracteriza situações fáticas de domínio, contextualizando as garantias 

exigíveis292.  

 

 

4.1.5 Silva Sánchez e a barreira de contenção do risco 

 

  

SILVA SÁNCHEZ vincula-se à ideia de risco para delimitar o material empírico com 

o qual trabalhará o juízo de imputação objetiva. Mais que isso: o autor espanhol baseia a sua 

proposta na equivalência estrutural entre a omissão e comissão. Assim, quando se estiver diante 

de um comportamento específico e efetivo de atuar, o indivíduo assume o risco real ou 

hipotético que se concretiza naquilo que o autor denominou de barreira de contenção do risco.293 

O professor e doutrinador espanhol identifica uma unidade estrutural entre a ação e a 

omissão com base na assunção do compromisso de atuar como uma barreira de contenção de 

riscos e, assim, oferece uma proposta de tripartição dos delitos de omissão.294 

A noção de risco apresentada é de caráter ontológico, até porque a presença ou não de 

uma situação de perigo será determinada sobre a base de dados do mundo do ser, sem qualquer 

componente normativo. Nessa perspectiva, o legislador toleraria a existência de focos de perigo, 

seja porque não é possível controlá-los (enfermidades, tempestades), seja porque sua criação é 

imprescindível para o melhor desenvolvimento da sociedade (construção de edifícios, 

instalação de elevadores). Mas, pela potencial lesividade dessas atividades, o legislador tolera 

                                                      
291 TAVARES, Teoria, p. 160. 
292 TAVARES, Teoria, p. 161. 
293 Nesse sentido, uma vez imposta tal barreira, “el retirarla, esto es, el no contener el riesgo cuando éste amenaza 

con realizarse en el bien que hay que proteger, muestra una auténtica identidad estructural en el plano normativo, 

con el hecho omissivo”. SILVA SANCHÉZ, El Delito, p. 371.  
294 SILVA SÁNCHEZ, El Delito, p. 471. 
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os referidos focos somente na medida em que não excedam determinado índice de 

periculosidade, proibindo qualquer desequilíbrio que o eleve acima do permitido.  

Nesse sentido, a não recondução a níveis juridicamente tolerados, quando a não 

assunção de um concreto compromisso sobre o risco para o bem jurídico, atuando para conter 

o referido risco, é a expressão final da responsabilidade do omitente, visto que o material fático 

revela que o perigo originou a afetação a um bem jurídico penalmente protegido.  

A realização típica na omissão imprópria requer que o sujeito, eventualmente em uma 

posição de responsabilidade, tenha adotado o compromisso específico e efetivo de atuar a modo 

de barreira de contenção de determinados riscos. Tal compromisso, segundo o próprio SILVA 

SÁNCHEZ, se adquire mediante a realização de atos inequívocos de contenção de risco ou 

riscos. O compromisso de atuar como barreira de contenção se revela em dois aspectos: a 

redução do perigo (na medida em que assume o controle) e no aumento do perigo. Nesse 

sentido, o indivíduo que se comprometeu domina e, assim sendo, o acontecer típico e esse 

compromisso voluntário devem se referir ao controle do risco específico em questão e ao bem 

jurídico específico afetado.  

E essa expressão final se chega por meio da imputação objetiva. Será ela a ferramenta 

de análise do material normativo, que parte da esfera de administração autônoma que 

corresponde ao cidadão. SILVA SÁNCHEZ, portanto, identifica uma identidade estrutural 

entre a ação e a omissão na assunção do compromisso de atuar como barreira de contenção de 

riscos e, assim, apresenta a já analisada proposta de tripartição dos delitos de omissão.295 

Em síntese, a tese de SILVA SÁNCHEZ pretende partir da premissa de que a omissão 

se relaciona com as prestações positivas que o sujeito deve realizar. Para tanto, o autor espanhol 

afasta sua tese da posição de garante, centrando a atenção nas regras normativas, que partem 

do compromisso voluntário que a pessoa assume para a proteção do bem jurídico.  

 

 

4.1.6. Domínio por omissão? 

 

 

Conforme já exposto, para SCHÜNEMANN, a omissão será equivalente à ação 

quando o omitente dominar a causa essencial do resultado, isto é, exercer domínio sobre a 

fonte do perigo ou sobre o desamparo da vítima296. No contexto defendido pelo autor, não 

                                                      
295 SILVA SANCHÉZ, El Delito, p. 465. 
296 SCHÜNEMANN, Fundamentos, p. 427. 
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haveria espaço para a ingerência, sendo que ou o omitente tem o domínio atual da causa do 

resultado ou do desamparo da vítima, ou não o tem, não se atribuindo relevância ao fato de ter 

o omitente criado risco com seu comportamento antecedente297.  

Também compartilha desta ideia DOPICO GÓMEZ-ALLER298. Nessa seara, vê-se 

que, para os citados autores, o desvalor da omissão não decorre da qualidade do comportamento 

anterior, mas sim da inação diante do domínio, tratando com indiferença a criação de um risco 

permitido ou não permitido pelo omitente, visto que o elemento imprescindível para que haja 

responsabilização é a existência ou não do referido domínio. 

Percebendo as limitações trazidas pelo estabelecimento do domínio como elemento 

naturalístico da imputação por omissão imprópria, dentre outros, ROXIN, retornando às bases 

da teoria formal do dever jurídico, passa a buscar parâmetros normativos que acarretem a 

imputação do omitente299. Segundo BOTTINI, a teoria desenvolvida por ROXIN trata a 

omissão como ausência de ação devida, de forma que os delitos omissivos seriam sempre 

crimes de infração de dever. Ainda seguindo tal raciocínio, o autor defende que as infrações de 

dever se contrapõem aos delitos de domínio, nos quais a autoria decorre de uma relação de 

controle do agente sobre o curso causal300.  

Nos delitos de infração de dever, a violação de uma obrigação que coloca o omitente 

em situação especial é elemento necessário para que a omissão possa ser equiparada à ação301. 

Para ROXIN, em tais delitos, ao contrário do que ocorre nos delitos de domínio, a mera infração 

do dever é o elemento responsável por possibilitar a imputação. Portanto, de acordo com tal 

pensamento, a imputação do resultado ao omitente não está fundada no domínio dos fatos, mas 

na violação de um dever de garantia302. Não se pode enxergar, portanto, a relação de domínio 

como parâmetro para a responsabilização, visto que apenas a existência de um dever violado é 

capaz de legitimar a imputação do resultado a uma omissão.  

O dever de garante derivaria, assim, do domínio do omitente sobre o fundamento do 

resultado, conforme afirmado por SCHÜNEMANN. Todavia, para ROXIN, não é o domínio 

sob o ponto de vista ontológico que traz os fundamentos para a imputação do omitente, mas a 

valoração deste domínio como um dos elementos que compõe o parâmetro jurídico-normativo. 

                                                      
297 SCHÜNEMANN, Fundamentos, p. 246. 
298 DOPICO GÓMEZ-ALLER, Omisión, p. 400. 
299 ROXIN, Derecho Penal, p. 884 e ss. 
300 BOTTINI, Do tratamento penal da ingerência, p. 133. 
301 ROXIN, Autoría y domínio, p. 387. 
302 ROXIN, Autoría y domínio, p. 501. 
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O citado domínio não se confundiria com o domínio dos fatos que estrutura os delitos de 

domínio303. 

ROXIN rechaça, deste modo, a ideia de equiparar domínio do fato à possibilidade de 

evitar o resultado na omissão, pois acredita que aquele que pode evitar o resultado não terá, 

necessariamente, o domínio do fato. O autor, assim, se baseia em uma concepção normativa da 

omissão imprópria. A ideia se aproxima ao conceito de domínio desenvolvido por 

SCHÜNEMANN, mas que traz um filtro normativo capaz de qualificar a omissão como delito 

de infração de um dever304. 

  

 

4.1.7. Tomada de posição 

 

 

O tema da posição de garantia foi por um longo período, e ainda tem sido, objeto de 

discussão pela doutrina e jurisprudência, e ainda não se vislumbra uma solução que seja aceita 

integralmente. Diante da análise de algumas das teorias apresentadas sobre a fundamentação da 

existência do dever de garante, reconhece-se que nenhuma delas se mostrou completa a ponto 

de cessar as discussões acerca do tema. Entretanto, tal impasse não pode ser um obstáculo para 

o estudo do tema, de modo que é necessário decidir-se por uma das soluções apresentadas. O 

presente trabalho não tem a pretensão de esgotar o tema, mas as teorias examinadas, como 

expõe HUERTA TOCILDO, sempre acabam deixando escapar alguma hipótese em que se 

considera essencial a existência do dever de garante305.  

Acredita-se que, a despeito das importantes contribuições apresentadas pela teoria 

formal das fontes da posição de garantia, é de se rechaçar tais apontamentos, uma vez que são 

imprecisos e somente estabelecem fontes de dever de atuação em atenção à fonte formal que 

lhes dá origem, deixando uma série de lacunas que não permite precisar em quais casos se 

responsabilizará um sujeito pela sua omissão. Ainda nesse ponto, é criticável o fato de que a 

mera infração do dever jurídico de atuar imposto pela lei ou pelo contrato não supõe 

automaticamente uma contrariedade da omissão ao Direito. Nada obstante, como já indicado 

quando da análise da teoria, os argumentos da posição de garante clássica, que em geral 

                                                      
303 ROXIN, Autoría y domínio, p. 503. 
304 ROXIN, Derecho Penal, p. 899. 
305 HUERTA TOCILDO, Susana. Principales novedades de los delitos de omisión en el Código Penal de 1995. 

Valencia: Tirant lo Blanch. 1997, p. 137. 
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menciona como fontes jurídicas dos deveres de garante a lei, o contrato e a ingerência, deixa 

em suspenso o fundamento material da responsabilidade.  

Com relação à teoria formal das fontes da posição de garantia, ROXIN explicita que 

ela fora abandonada pela jurisprudência alemã do BGH - Bundesgerichtshof 306, uma vez que a 

lei não comportaria o fundamento de surgimento de deveres jurídicos penais de evitação do 

resultado. O contrato tampouco atingiria o núcleo da posição de garante do contratante até que 

assuma verdadeiramente os deveres dele resultantes. Por fim, o agir precedente e a ingerência 

baseada em pretensões civis de ressarcimento tampouco pode fundamentar a posição de 

garante, assim como a estreita comunidade de vida e perigo que se baseiam em deveres 

morais.307 

 A distinção funcional entre o dever de garante de proteção, que aponta a tutela de um 

bem jurídico frente aos perigos externos que o ameaçam, e o dever de garante do vigilante, que 

tem como conteúdo o asseguramento de uma fonte de perigo a favor de todos os bens jurídicos 

situados fora da fonte de perigo, foi a principal tentativa de caracterizar a posição de garantidor 

com base na relação fática do agente com o bem jurídico a ser protegido e/ou vigiado.308 

Se por um lado a teoria das funções não resolve a problemática, por outro ela 

representa uma evolução muito importante do conceito de posição de garante, considerada 

majoritária na doutrina alemã.309 A principal contribuição foi estimar que a posição de garante 

não é um mero status pessoal, mas se constitui em referência à posição do sujeito em relação a 

determinada situação e distingue entre deveres de garante, cuja função consiste na proteção de 

determinados bens jurídicos (deveres de custódia), e aqueles nos quais o garante está obrigado 

a controlar uma fonte de perigo (deveres de vigilância). Os deveres de proteção de determinados 

bens jurídicos, que fundamentam o dever de atuar do garante nos casos de dependência do 

titular do bem jurídico em relação a ele, foram assim delimitados: i) deveres que surgem de 

uma vinculação natural (relações familiares ou jurídicas análogas); ii) comunidade de perigo 

(participação conjunta em atividades de risco) e iii) voluntária assunção de deveres de 

proteção ou auxílio (como, por exemplo, os deveres em virtude de um contrato). 

É por essas razões que a presente dissertação adota a divisão funcional apresentada 

por KAUFMANN. Entretanto, e por fidelidade acadêmica, deve-se reconhecer que muitas 

críticas foram lançadas contra a teoria funcional e carecem de análise para justificar a referida 

                                                      
306 Tribunal de última instância em todas as matérias de Direito Penal e privadas. 
307 ROXIN, Derecho Penal, Parte General, p. 848-851. 
308 TAVARES, Teoria, p. 155. 
309 ROXIN, Derecho Penal, Parte General, p. 847. 



105 
 

opção pela divisão oferecida por KAUFMANN. A primeira delas é que a divisão apresentada 

pelo autor tampouco revela o fundamento da responsabilidade, apenas caracteriza o conteúdo 

do dever com maior detalhe. Nesse sentido, ainda que a teoria das fontes funcionais permita 

fundamentar a existência de uma posição de garante pautada na relação material entre o sujeito 

e o bem jurídico, segue sem claridade os critérios que dão origem a essa relação funcional, uma 

vez que não haveria explicação para a origem das funções de proteção e de controle que se 

atribuem ao garante. Outro questionamento é o de que se está diante de um círculo vicioso: o 

cuidado de uma fonte de perigo também é uma maneira de proteger bens jurídicos, da mesma 

forma que a proteção daqueles bens é uma maneira de cuidar das fontes de perigo.  

Nesse ponto, é de se reconhecer que a teoria, de fato, não revela os fundamentos das 

duas grandes classes de garantidores, mas, conforme asseverado por ESTELLITA, “tem o 

mérito de ser um passo à frente no que tange à classificação dos garantidores segundo as fontes 

formais, que tem por efeito esmaecer a necessidade do fundamento material que justifique a 

gravidade da resposta dada à omissão de garantidores.”310 Nada obstante, a teoria permite que 

não se limite a afirmar que determinado dever de garante se origina da lei, do contrato, da 

assunção ou da ingerência, indicando, também, a direção e o sentido dos deveres de 

determinado garantidor.311 

Assim, no primeiro caso (guarda), tem-se a criação de deveres de proteção e assistência 

de determinados bens jurídicos, enquanto no segundo caso (vigilância), são gerados deveres de 

segurança e controle. Desse modo, na guarda haverá a função de “defesa de todos os flancos” 

do bem jurídico concreto contra perigos de todo gênero312, ou seja, proteger um sujeito (ou bem 

jurídico) determinado contra situações de perigo indeterminadas. Na vigilância, por seu turno, 

deve-se “pôr fim a uma concreta fonte de perigos” para quaisquer bens jurídicos ameaçados 

por alguma fonte313. Deve-se vigiar uma fonte de perigo determinada para proteger pessoas 

indeterminadas.  

A distinção feita pela teoria das funções entre o dever de proteção e de vigilância pode 

ser ilustrada da seguinte forma: 

 

 

 

                                                      
310 ESTELLITA, Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, p. 104-105. 
311 ESTELLITA, Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, p. 95. 
312 KAUFMANN, Dogmática, p. 290. 
313 KAUFMANN, Dogmática, p. 290. 
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Por outro lado, e principalmente, a teoria apresentada por KAUFMANN não influencia 

na posterior tomada de posição a respeito da fundamentação material da posição de garante, 

seja ela pelo domínio (SCHÜNEMANN), pelas competências (JAKOBS) ou por aquela 

baseada na origem do risco (BOTTINI).314 

A teoria de JAKOBS, por seu turno, apesar dos diversos fundamentos apresentados, 

não escapou das críticas. TAVARES, por exemplo, rechaça a ideia da omissão como 

descumprimento de deveres inerentes ao papel social, já que deveres de organização são 

próprios de entidades e não de pessoas físicas315. De acordo com BOTTINI, a hipótese de 

assunção do risco estar inserida na categoria dos deveres negativos, como apresentado por 

JAKOBS, não parece a melhor classificação. O autor argumenta que a assunção não cria 

necessariamente um risco não permitido, de forma que, em suas palavras, “o dever de agir 

posterior decorre de dever institucional e não do mau manejo do âmbito de organização do 

agente”316. Defende, portanto, que a assunção do risco traz um dever positivo, tendo em vista 

que o agente não cria risco, mas apenas se coloca em posição de ter que ser protetor dos riscos 

alheios. 

Finalmente, a maior crítica feita à teoria de JAKOBS se relaciona com os deveres 

positivos por ele elencados. Isto porque, consoante o exposto por DOPICO GÓMEZ-ALLER, 

                                                      
314 ESTELLITA, Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, p. 105. 
315 Segundo o autor, “quando se fala de responsabilidade por infração a deveres de organização, esta-se tratando, 

normalmente, de fatos que se desenvolvem no âmbito das estruturas de entidades e não da produção individual 

de dano ou de perigo. Em face disso, toma-se relevante decifrar as repercussões que se devem refletir no Direito 

Penal e, portanto, na punibilidade das omissões decorrentes da descentralização administrativa dessas 

entidades.” TAVARES, Teoria, p. 91. 
316 BOTTINI, Do tratamento penal da ingerência, p. 84. 
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o fundamento para os deveres positivos não pode ser a preservação da confiança nas 

instituições, mas sim uma facilitada proteção dos bens jurídicos por existir maior capacidade 

ou proximidade aos bens tutelados317. Assim, o que torna um sujeito garante não é a instituição, 

mas uma capacidade técnica especial ou a proximidade concreta do bem jurídico a ser 

protegido. ESTELLITA apresenta alguns importantes doutrinadores que defendem uma 

fundamentação mais normativa em detrimento da ontológica. Segundo a autora, SILVA 

SÁNCHEZ “entende que a responsabilidade do omitente se funda no domínio normativamente 

idêntico ao de um sujeito que crie ativamente tal perigo”, de modo que apenas seria possível 

fundamentar a posição de garantidor de forma estrutural e material equivalente à ação por meio 

dos deveres de organização.318  

Entre nós, ao se dedicar ao estudo do conteúdo das posições de garantia, TAVARES 

indica três situações: vinculação especial familiar entre o sujeito garantidor e a vítima; 

obrigação profissional à proteção de outras pessoas (guia de expedição com os acompanhantes, 

médico em relação aos pacientes etc.); responsabilidade por fontes de perigo (pais em relação 

aos atos dos filhos, pessoas que detêm autoridade com relação aos subordinados, casos de 

ingerência etc.)319  

Ainda no âmbito dos principais autores brasileiros que trataram do tema da omissão, 

BOTTINI, afastando-se de uma fundamentação puramente ontológica e aproximando-sed da 

de cunho normativo, fundamenta as posições de garantia de acordo com a origem do risco. Ao 

sintetizar o pensamento do referido professor brasileiro, assim se manifestou ESTELLITA: 

 

As posições de garantidor de vigilância, oriundas do exercício da autonomia 

organizativa teriam sua origem na criação dos riscos próprios (permitidos ou 

proibidos); as posições de garantidor de proteção, oriundas de deveres 

positivos no âmbito de espaços de solidariedade, implicariam 

responsabilidade por riscos alheios (causados por terceiros ou pela natureza), 

não criados dentro do âmbito de organização do agente, mas fora dele.320 

 

Esta dissertação dará preferência para o critério do domínio sobre o fundamento do 

resultado321 como fonte do dever de garante e sugere o retorno à natureza das coisas como 

                                                      
317 DOPICO GÓMEZ-ALLER, Omisión e Injerencia en Derecho Penal, p. 468. 
318 ESTELLITA, Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, p. 92-93. 
319 TAVARES, As Controvérsias, p. 69. 
320 ESTELLITA, Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, p. 93. 
321 Socorre-se, nesse ponto, a obra mais completa acerca do assunto, de autoria do professor BOTTINI: para 

SCHÜNEMANN, nos casos de ingerência, ou existem elementos na conduta precedente que permitam sua punição 
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forma de identificar a estrutura da omissão imprópria322. Isso porque, sobretudo no âmbito 

empresarial, é necessário que se demonstre, caso a caso, se o omitente dominava a causa 

essencial do resultado ou o desamparo da vítima, ou, conforme ESTELLITA: 

 

A solução proposta tem a vantagem de responder satisfatoriamente aos 

desafios dogmáticos apresentados pela divisão do trabalho, de 

responsabilidade e de competência no âmbito das associações, uma vez que 

cada setor de domínio compreende igualmente deveres de garantidor 

adequados, cuja amplitude dependerá da amplitude do domínio e cujo 

conteúdo é determinado por meio da proximidade com a execução direta.323 

  

Nesse sentido, e diante da previsão normativa do artigo 13, §2º, alínea b, CPB, os 

deveres de proteção e de vigilância poderiam ser assumidos, na medida em que o garantidor se 

insere faticamente na responsabilidade, que é o aspecto real, com proximidade à execução 

direta. Assim, o referido dispositivo não pode ser interpretado como um acolhimento da teoria 

dos deveres formais, dado que o fundamento da posição de garantidor está na assunção fática 

de uma função de proteção de um bem jurídico desamparado ou da função de vigilância de uma 

fonte de perigo.324 Destarte, aquilo que verdadeiramente importa é a relação de domínio para a 

imputação da omissão, e não o fato de ter criado o risco com o prévio comportamento.325 

                                                      
enquanto delito comissivo, ou existe um domínio atual sobre a origem do perigo ou sobre a vulnerabilidade da 

vítima. Não existe a imputação por ingerência, porque fora destas hipóteses o resultado não faz incidir a norma 

penal sobre o omitente. Trata-se, portanto, de uma teoria anti-ingerência. BOTTINI, Do tratamento da 

ingerência, p. 129 
322 SCHÜNEMANN, Fundamentos, p. 383. 
323 ESTELLITA, Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, p. 112. Ao tratar do assunto, 

ROXIN afirma que “si este "fundamento” reside en el "desamparo del bien jurídico" o, respectivamente en la 

"condición achacosa de la vícúma”, como por ejemplo ocurre en el cuidado de niños pequeños por sus padres o 

de un paciente por la persona que lo atiende, el hecho de permanecer inactivo el ohligado a vigilar y atender em 

una situación de necesidad de ayuda ciertamente no fundamenta un domínio del hecho en el sentido de control y 

conducción activa del curso causal, pero sí algo análogo, a saber, la provocación del resultado debido a la falta 

de protección de la víctima que está bajo el proprio domínio (=vigilancia, custodia, control)”. ROXIN, Derecho 

Penal II, p.852. 
324 ESTELLITA, Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, p. 166. 
325 SCHÜNEMANN, Fundamentos, p. 297. ROXIN, quando tratou da assunção de novas posições de garante, 

assim se manifestou: “Junto a las relaciones de protección familiares o análogas a las familiares, existen otros 

muchos casos de asunción de funciones de protección, que fundamentan una posición de garante. Ellas sustituyen 

em primer lugar la posición de garante por contrato proclamada por la teoría formal del deber jurídico.” ROXIN, 

Derecho Penal II, p. 865. ESTELLITA, por sua vez, apresenta os argumentos de SCHÜNEMANN acerca da 

desnecessidade político-criminal da ingerência, “seja porque a posição de garantidor, nestes casos, já decorreria 

de uma violação dos deveres de asseguramento ínsitos à vida em comunidade, seja porque a punição da 

modalidade culposa já representaria a incriminação direta do atuar precedente, sendo desnecessária uma nova 

punibilidade.” ESTELLITA, Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, p. 101.  
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Prefere-se, aqui, tratar da posição de garante derivada de um contrato pelo critério da 

assunção fática de proteger determinado bem jurídico ou de vigia sob uma fonte de perigo, uma 

vez que a mera previsão contratual depende de pressupostos civis e contratuais que conduzem 

a situações inaceitáveis, como em diversos exemplos já colacionados no presente trabalho. 

 

 

4.2. Técnicas de tipificação 

 

 

Não há, no Código Penal brasileiro, qualquer norma que estabeleça expressamente: 

aquele que deixar alguém morrer será penalizado... Em sendo assim, na ausência de tal 

previsão, há diversas formas de tipificar as condutas omissivas impróprias. Eis o tema deste 

apartado.  

Finalizada a análise das principais teorias referentes aos fundamentos do dever de 

garante, é possível notar que, de forma geral, os tipos penais da Parte Especial constantes nas 

mais diversas codificações penais não mencionam expressamente formas omissivas de conduta. 

Assim, a responsabilização de um indivíduo por um delito omissivo impróprio não se faz de 

forma automática, com a subsunção de determinada conduta à previsão normativa, sendo 

utilizada, normalmente, uma cláusula de equiparação, a ser prevista na Parte Geral do Código 

Penal.  

As técnicas legislativas para tipificar as omissões impróprias, no entanto, variam. Há 

ordenamentos que não preveem qualquer cláusula geral de adequação típica, o que, para 

BOTTINI, dificulta a imputação de resultados típicos ao omitente diante de riscos alheios. Por 

outro lado, há legislações que estabelecem dispositivos que minuciosamente elencam as 

hipóteses nas quais os tipos penais podem ser praticados mediante omissão326. Alguns 

mecanismos de política legislativa foram apresentados para fazer frente a este problema.  

Há doutrinadores que acreditam que a omissão imprópria é atípica e que, para que haja 

a sua punição, deve-se remeter a uma analogia contra o réu, que vulneraria o princípio da 

legalidade e não permitiria estabelecer os fundamentos materiais das posições de garante. Para 

solucionar o problema, houve quem sugeriu a introdução de tipos específicos de omissão da 

ação de impedir o resultado em determinados delitos da Parte Especial. KAUFMANN, na 

Alemanha, considerou que o sistema numerus clausus seria o mais correto para determinar o 

                                                      
326 BOTTINI, Do tratamento penal da ingerência, p. 109. 
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conteúdo do injusto típico, com tipificação expressa, fechada e independente dos tipos de 

comissão por omissão.327 

Outro mecanismo de política legislativa sustenta que não há como subsumir 

diretamente os casos de omissão imprópria aos tipos previstos na Parte Especial. Nesse sentido, 

não haveria como subsumir a conduta deixar de alimentar o filho menor de idade e enfermo 

com o tipo previsto no artigo 121, do CPB, que é expresso ao consignar a conduta de matar 

alguém. Para tanto, incluiu-se uma cláusula geral que fundamentaria a punibilidade da omissão 

na Parte Geral do Código Penal, uma vez que se opõe a uma tipificação expressa na Parte 

Especial, sobretudo por razões práticas por ser um sistema absolutamente casuístico.  

Referida cláusula pode ser prevista de duas formas distintas: i) podes estabelecer tão 

somente a equiparação entre ações e omissões por meio de um critério, que costuma ser a não 

evitação do resultado que corresponda a um dever jurídico; e ii) a cláusula conterá as 

disposições gerais, que estabelecem o critério de equivalência e determinam as fontes da 

posição de garante, como a lei, contrato e ingerência).  

A grosso modo, são esses os mecanismos de política legislativa referentes ao tipo 

comissivo impróprio. Para uma melhor análise das diversas técnicas utilizadas, necessário se 

faz citar alguns dispositivos da legislação estrangeira, além do Código Penal brasileiro, a fim 

de se verificar o modo como cada codificação optou por tratar do tema. 

Antes disso, serão tecidos breves comentários acerca da divisão proposta por 

KAUFMANN que, independentemente de ter sido posteriormente abandonada pelo autor328, 

oferece uma sistematização comum e fácil de se compreender, além de ser precisa na 

determinação dos casos em que um sujeito se encontra na situação de evitar um resultado. 

 
 
4.2.1. Armin Kaufmann 

 

 

ARMIN KAUFMANN apresenta uma importante contribuição no que toca às técnicas 

de tipificação do dever de garante, pois, de acordo com SILVA SÁNCHEZ, os elementos 

                                                      
327 PEREZ CEPEDA, Ana Isabel. La responsabilidad de los administradores de sociedades: criterios de 

atribucion. Barcelona. 1997, p. 84. 
328 Quando ofereceu uma visão panorâmica das formas de omissões equiparáveis à ação que foram por 

KAUFMANN propostas, ESTELLITA registra que “o diagnóstico foi feito considerando uma fundamentação 

material, a qual, porém, não foi desenvolvida pelo próprio KAUFMANN, quem, nas palavras de SCHÜNEMANN, 

ao invés de prosseguir na investigação dessa fundamentação, interrompeu-a e decidiu marchar em outra 

direção”. ESTELLITA, Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, p. 95.   
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desenvolvidos pelo autor contribuem para a formação de uma identidade estrutural estritamente 

necessária às teorias dogmáticas de equiparação entre ação e omissão329. KAUFMANN foi o 

responsável por criar a divisão das posições de garantidor, facilitando o estudo acerca do tema. 

Como não poderia ser diferente, os pensamentos iniciais do autor se fazem presentes na maioria 

das teorias posteriormente desenvolvidas acerca do tema330. 

Nessa perspectiva, as duas situações que originariam uma posição de garantia seriam 

o dever de proteção de um bem jurídico e o controle de uma fonte de perigo, que englobariam 

nelas as duas formas de contrato social de uma pessoa com um bem jurídico, seja para proteger 

certos bens jurídicos mais próximos ao seu âmbito de relação social, seja para o controle de 

uma fonte de perigo que pode resultar em ameaça contra os bens jurídicos de terceiros.  

Nas palavras de TAVARES, desde que KAUFMANN, partindo da ideia de repartição 

de funções, passou a definir a posição de garante com base nas relações fáticas do agente para 

a proteção de pessoas e coisas pelas quais era responsável, ou com base na sua responsabilidade 

por fontes criadoras de perigo, irrompeu-se uma fórmula de se personalizar a omissão, fazendo-

a depender não mais de dados objetivos, mas de relações pessoais331. 

Cabe ressaltar que tal pensamento foi desenvolvido antes da positivação de qualquer 

cláusula geral de equiparação, mostrando evolução considerável com relação às demais teorias 

da época, que defendiam o uso da analogia ou de operações similares para ampliar a 

abrangência dos tipos penais da Parte Especial para as condutas omissivas332. Consoante a ideia 

de KAUFMANN, para a identificação de uma omissão equivalente a uma ação existem dois 

caminhos: o primeiro diz respeito à existência concomitante de duas disposições jurídicas – um 

tipo comissivo, em que se prevê a punição pela lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico, e 

uma norma determinativa, que tenha por conteúdo o impedimento dessa lesão ou desse perigo 

de lesão; o segundo caminho, por seu turno, diz respeito às relações de proteção de determinada 

pessoa com bem jurídico também individualizado.  

O autor afirma que apenas com a soma dessas duas situações é possível obter uma 

equiparação da omissão à ação, caso contrário, não existiria delito omissivo impróprio333. 

Entretanto, sustenta KAUFMANN que essas situações só podem ser apreciadas frente à Parte 

                                                      
329 SILVA SÁNCHEZ, El Delito, p. 210. 
330 KAUFMANN, Dogmática, p. 110. 
331 TAVARES, Teoria, p. 155. 
332 KAUFMANN, Dogmática, p. 116. 
333 KAUFMANN apud BOTTINI. BOTTINI, Do tratamento penal da ingerência, p. 109. 
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Especial das codificações criminais, mostrando-se insuficiente uma cláusula geral prevista na 

Parte Geral. 334 

Assim, embora a teoria de KAUFMANN traga uma relativização da legalidade ao 

propor a existência de um tipo penal oculto de omissão imprópria ao lado dos tipos penais 

comissivos da Parte Especial, incompatível com nosso sistema constitucional, trouxe o autor 

inegável auxílio na criação de normais jurídicas capazes de prever o dever de garante335. 

 

 

4.2.2. Código penal espanhol e alemão  

 

 

O sistema vigente na Espanha antes da entrada em vigor do Novo Código Penal 

caracterizou-se pela ausência de dispositivos legais para fundamentar, de forma concreta e 

expressa, a sanção penal dos crimes omissivos impróprios. Na Espanha, consagrou-se uma 

cláusula geral para a omissão imprópria, que contém a limitação dos possíveis círculos de 

autores por meio do estabelecimento de indicadores desse especial dever jurídico de atuar, que 

são: a lei, o contrato e o atuar precedente. Assim está disposto o artigo 11, do Código espanhol:  

 

Os delitos ou faltas que consistam na produção do resultado só se entenderão 

cometidos por omissão quando a não evitação do mesmo, ao infringir um 

especial dever jurídico do autor, seja equivalente, segundo o sentido do texto 

legal, à sua causação. A tal efeito equiparará a omissão à ação: a) quando 

exista uma específica obrigação legal ou contratual de agir; b) quando o 

omitente tenha criado uma ocasião de risco para o bem juridicamente 

protegido mediante uma ação ou omissão precedente336.  

 

Reconhece-se, aqui, que o texto legal, apenas criado no ano de 1995, dispõe 

expressamente acerca das omissões diante de riscos próprios e de riscos alheios, limitando, 

porém, a equiparação a uma equivalência no sentido do texto legal337. Como se vê, o Código 

Penal espanhol optou pela disposição legal específica para não infringir o princípio da 

                                                      
334 Para KAUFMANN há necessidade de se verificar, frente ao tipo penal comissivo, se o desvalor da omissão se 

equipara ao desvalor da ação para que, aí sim, haja imputação. KAUFMANN, Dogmática, p. 281. 
335 BOTTINI, Do tratamento penal da ingerência, p. 19 e 36. 
336 Tradução em: DEMETRIO CRESPO, Fundamento, p. 89. 
337 GIMBERNAT ORDEIG, Estudios, p. 123. 
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legalidade, prevendo, para tanto, a cláusula com as disposições gerais, que estabelecem o 

critério de equivalência e determinam as fontes da posição de garante.  

A cláusula geral é explicita e coerente na hora de determinar os possíveis sujeitos que 

interveem nos delitos de comissão por omissão quando trata do dever jurídico de autor. Nada 

obstante, o texto legal espanhol estabelece, seguindo um critério material das fontes do dever 

de atuar, que a omissão de impedir o resultado de um delito é punível como a execução ativa 

quando o omitente tenha criado uma situação de risco para o bem juridicamente protegido 

mediante uma ação ou omissão precedente. Parece claro que a legislação espanhola optou pela 

posição de garante com fundamento em um dever formal emergente da lei ou do contrato (artigo 

11.a) ou do dever emergente de uma especial posição em relação ao bem jurídico (artigo 11.b) 

e da equivalência da omissão com a ação.  

O tipo objetivo da omissão imprópria, de acordo com o Código Penal espanhol, pode 

ser assim detalhado: requer-se i) a produção de um resultado próprio de um delito de ação; ii) 

posição de garante do omitente; iii) que a omissão, no caso, seja equivalente à produção do 

resultado; e iv) a capacidade do omitente para realizar a ação e a causalidade hipotética. Há 

clara inclinação à teoria formal do dever jurídico, na qual a posição de garante depende da 

existência de um dever jurídico do autor, que pode derivar da lei, do contrato ou de uma 

ingerência anterior, que o obrigue a atuar para evitar o resultado típico.  

É de se ressaltar que na primeira parte do preceito se fixam critérios de equiparação 

punitiva entre o fazer e o omitir. Assim, para responder pelo resultado típico não evitado, não 

basta ser garante, mas é necessário comprovar se a não evitação do resultado por parte do 

garante é equivalente ou punitivamente equiparável à sua causação ativa.338 

Na segunda parte do artigo se estabelece que a lei, o contrato e a ingerência são os 

elementos exclusivos para determinar o surgimento de um dever especial de atuar para evitar 

um resultado típico. Isso se justifica nas seguintes razões: insegurança jurídica que geraria um 

sistema aberto no qual fosse possível a inclusão desmedida de novas fontes e, de um ponto de 

vista formal, o matiz imperativo que é introduzido pelo uso do futuro do indicativo se 

equiparará parece dirigir-se mais a um sistema numerus clausus que numerus apertus.339 

Nada obstante, a equiparação que se estabelece entre a omissão imprópria e a comissão 

ativa não permite amenizar a pena nos casos em que a primeira modalidade seja de menor 

                                                      
338 HUERTA TOCILDO, Principales novidades, p. 31-32. 
339 HUERTA TOCILDO, Principales novidades, p. 34-35. 
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gravidade que a segunda. Isso porque, se a não evitação do resultado se sanciona porque é 

equivalente à sua causação ativa, a sanção também haverá de ser.340  

A doutrina espanhola diverge a respeito do dispositivo. Discute-se acerca do caráter 

aberto ou fechado dos deveres estabelecidos pela fórmula legal. A bem da verdade, o objeto de 

discussão é, mais precisamente, se a lei, atendendo ao conteúdo do primeiro parágrafo do artigo, 

além da infração do dever formal, requer um princípio de imputação material, que estabeleça a 

equivalência da infração de dever de atuar com a realização ativa do tipo.  

Assim, parte da doutrina defende a adoção de uma interpretação formal, acreditando 

que o texto legal do artigo 11 exige que as situações de garante sejam previstas em lei, contrato 

ou atuar prévio para equiparação com os tipos penais comissivos. Outros argumentam ser a 

norma composta de duas partes: a primeira trazendo preceitos de uma teoria material, como 

relevância da omissão, e a segunda, que se relaciona com a teoria formal por apresentar o rol 

das fontes formais de dever – lei, contrato, atuar prévio341. DEMÉTRIO CRESPO defende ser 

o rol apresentado pelo citado artigo do Código Espanhol exemplificativo, abarcando também 

possibilidades que devem ser analisadas frente aos casos concretos342. CEREZO MIR acredita 

que, diante dessa regulação, é difícil admitir um dever jurídico com base unicamente nos 

deveres ético-sociais que não derivem da lei ou do contrato.343 Já HUERTA TOCILDO sustenta 

que a lei, o contrato e a ingerência são elementos exclusivos que determinam o surgimento de 

um dever especial de agir para evitar o resultado típico344. Por fim, mas não menos importante, 

afirmou DOPICO GÓMEZ-ALLER que não será admissível a consideração de outros supostos 

não contemplados expressamente no segundo inciso do artigo 11.345 

O Código Penal alemão também optou por prever uma cláusula de equiparação, mas 

o fez de forma distinta daquela apresentada pelo CPB e pelo Código Penal espanhol. O 

legislador alemão preferiu prever cláusulas gerais que estabelecem unicamente a equiparação 

entre ações e omissões por meio de um critério, que, conforme já consignado, seria que a não 

evitação do resultado fosse contrária a um dever jurídico, de modo que a equivalência estaria 

“nas mãos” da apreciação judicial. De acordo com o §13, do StGB:  

 

                                                      
340 HUERTA TOCILDO, Principales novidades, p. 50-51. 
341 BOTTINI, Do tratamento penal da ingerência, p. 111. 
342 DEMETRIO CRESPO, Fundamento, p. 96. 
343 CEREZO MIR, J., Curso de Derecho penal español. Parte general. Lecciones 26-40, Madrid, 2000, p. 171. 
344 HUERTA TOCILDO, Principales novidades, p. 35. 
345 DOPICO GÓMEZ-ALLER, Omisión e Injerencia, p. 699. 
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Quem omita evitar um resultado que pertença ao tipo de uma lei penal 

só incorre no fato punível conforme a esta lei quando deve responder 

juridicamente para que o resultado não se produzisse e quando a 

omissão corresponda à realização de um tipo legal mediante uma 

ação346. 

  

O §13 StGB, ao regular a omissão imprópria exige algo além da posição de garantia: 

que a omissão seja equivalente à realização ativa do fato e, portanto, serão também exigíveis 

os elementos de imputação objetiva. A previsão legislativa como o referido §13, que 

estabelecem um dever de evitar o resultado genérico, abrem margem para que qualquer delito 

possa ser realizado por omissão, de modo que será imputável o dever de garantia a quem se 

abstenha de atuar. O denominador comum entre a omissão imprópria e a não evitação do 

resultado pelo garante é que, em ambos os casos, é necessária a imputação de um resultado ao 

omitente. 

O §13, do StGB, também estabelece a atenuação facultativa da pena para os casos de 

delito de omissão imprópria, fundamentada no fato de que esses delitos, em geral, são menos 

graves que os delitos de comissão ativa347. JESCHECK foi um dos maiores defensores da 

inclusão dessa cláusula de atenuação, justificando sua posição na maior adequação em conceder 

ao juiz a possibilidade de realizar uma valoração mais correta da equivalência entre ação ou 

omissão caso a caso, uma vez que o conteúdo da culpabilidade da omissão seria menor.348 

É de se notar que a cláusula geral alemã não fala em equiparação entre ação e omissão, 

mas em correspondência, pois tem a intenção de abarcar tanto as omissões equivalentes à ação, 

quanto outras menos graves, sobre as quais incidirá a cláusula de diminuição349.  Nada obstante, 

o dispositivo previsto no Código Penal alemão não elenca as hipóteses do dever de agir, 

mencionando apenas que haverá imputação do resultado típico quando houver um dever 

jurídico de evitar o resultado e uma correspondência entre ação e omissão. Traz, portanto, 

apenas critérios e elementos da omissão punível, permitindo a interpretação material de forma 

casuística.  

Esta ausência de previsão legal e possibilidade de interpretação da norma acabou 

sendo responsável pelo surgimento, na Alemanha, de teorias aprofundadas acerca do tema, uma 

vez que se mostrava necessária a criação de parâmetros dogmáticos, não previstos pela lei, para 

                                                      
346 Tradução de Cláudia Lopez Dias, acesso em: http://www.juareztavares.com/textos/leis/cp_de_es.pdf 
347 TAVARES, Teoria, p. 349. 
348 Nesse sentido, JESCHECK; WEIGEND, Tratado, p. 58. 
349 ROXIN, Derecho Penal, p. 927. 
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aplicação do §13350. Importante trazer, ainda, a crítica contundente de SILVA SÁNCHEZ 

quanto à existência de cláusula de atenuação facultativa da pena no item 2 do dispositivo 

alemão. Para o autor, ou a omissão é equivalente à comissão e, portanto, terão penas idênticas, 

ou deve haver distinção entre as categorias de omissão e, aquelas consideradas menos graves 

que os crimes comissivos deverão receber pena menor, não devendo haver facultatividade 

acerca do tema351.  

 

 

4.2.3. Artigo 13, §2º, do Código Penal brasileiro (CPB) 

 

 

Sem qualquer pretensão de realizar uma análise histórica minuciosa acerca da previsão 

legal dos crimes omissivos na legislação brasileira, até porque autores como TAVARES já o 

fizeram de forma irretocável, é de se registrar que o Código Criminal brasileiro de 1830 já 

previa o crime na modalidade omissiva, uma vez que conceituava o delito como toda ação ou 

omissão voluntária contrária à lei penal352. O Código Criminal de 1890, por sua vez, seguiu a 

mesma linha, também prevendo que a violação à lei penal poderia se dar por ação ou omissão353. 

Já em 1940, o Código Penal apenas trouxe a menção expressa da omissão no conceito de crime, 

sem, contudo, delimitar seus contornos, nem tampouco quais tipos penais da Parte Especial 

poderiam ser cometidos por omissão.  

Apenas com a Reforma de 1984 é que foi incorporada ao Código Penal a cláusula geral 

de equiparação entre ação e omissão disposta no §2º do art. 13 do CPB, trazendo à legislação 

nacional as hipóteses em que existe o dever de garante e, portanto, a possibilidade de imputação 

de crimes cometidos por omissão penalmente relevante. Nada obstante, a referida alteração 

legislativa especificou as fontes do dever de agir refletindo, assim como o Código espanhol, 

uma inclinação para o critério formal.354 

O artigo 13 do Código Penal Brasileiro apresenta, em seu “caput”, a relação de 

causalidade entre a conduta e o resultado. O §1º se ocupa da hipótese de superveniência de 

                                                      
350 ROXIN é um grande crítico da imprecisão trazida pela cláusula geral alemã. ROXIN, Derecho Penal II, p. 

766. 
351 ROXIN, Derecho Penal II, p. 902. 
352 TAVARES, Teoria, p. 32. 
353 Código Criminal 1830: Art. 1º - Não haverá crime, ou delicto (palavras synonimas neste Codigo) sem uma Lei 

anterior, que o qualifique. Art. 2º - Julgar-se-ha crime, ou delicto:1º Toda a acção, ou omissão voluntaria 

contraria ás Leis penaes. Acesso em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM-16-12-1830.html 
354 TAVARES, As Controvérsias, p. 69. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM-16-12-1830.html
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causa independente e o §2º, objeto de análise do presente estudo, traz as hipóteses de omissão 

relevante: 

 

Art. 13, CPB - O resultado, de que depende a existência do crime, 

somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação 

ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.   

§1º - A superveniência de causa relativamente independente exclui a 

imputação quando, por si só, produziu o resultado; os fatos anteriores, 

entretanto, imputam-se a quem os praticou.   

§2º - 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.  

 

A redação dada pelo legislador ao artigo 13, do CPB, pode ser dividida em duas partes: 

a primeira estabelece os critérios para apreciar quando os delitos consistentes na produção de 

um resultado podem ser cometidos por omissão. A segunda parte equipara a omissão à ação, 

que se inspira, em sua maior parte, na teoria das fontes formais do dever.  

Ademais, a primeira parte do artigo estabelece critérios para a equiparação entre a não 

evitação e a causação do resultado. Como na omissão não é possível apreciar uma causalidade 

natural (real e objetiva), para relacionar a ação omitida com a evitação do resultado é preciso 

recorrer a uma causalidade hipotética (fictícia e lógica). Com relação ao §2º do referido artigo, 

acredita-se que a opção do legislador foi prever uma relação taxativa das fontes que 

fundamentam a posição de garante.  

Verifica-se, também, que o “caput” do artigo ainda traz em seu texto a omissão como 

forma de causar o resultado, fazendo referência à origem naturalística do dever de agir. O §2º, 

contudo, é de conteúdo normativo, elencando as hipóteses em que o omitente devia e podia agir 

para evitar o resultado. Assim, de acordo com ASSIS TOLEDO, a omissão será equiparada à 

ação quando o omitente se colocar, por força do dever jurídico previsto no 13, §2º do CPB, na 

posição de garantidor da não-ocorrência do resultado, trazendo a possibilidade de imputação 

através de um nexo de causalidade normativo355. Nota-se, assim, que o próprio legislador de 

                                                      
355 TOLEDO, Francisco de Assis, Princípio Básicos de Direito Penal, São Paulo: Saraiva, 2002, p. 116. 
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1984, antevendo a necessidade de limites à concepção causal da omissão prevista no “caput” 

do artigo 13, indicou no §2º as hipóteses em que haverá relevância da omissão356. Nessa 

perspectiva, BITTENCOURT passa a elencar, então, os principais pressupostos do dever de 

garante previsto pela norma penal, quais sejam: (i) o poder de agir; (ii) a evitabilidade do 

resultado e (iii) o dever de impedir o resultado357.  

O primeiro pressuposto traz a possibilidade de o garante agir frente à situação concreta. 

O poder agir somente existirá quando não houver risco pessoal ao sujeito que detenha o dever 

de garante. A evitabilidade do resultado, por seu turno, trata da eficácia da ação do garante para 

evitar o implemento do resultado. Se, por sua ação, o garante evitaria o resultado, sua omissão 

será penalmente relevante358. Caso contrário, faltará causalidade para a imputação. Por fim, o 

dever de impedir o resultado envolve as hipóteses em que o sujeito tinha o dever de agir devido 

a sua posição de garante. Em síntese, para BOTTINI, a lei penal brasileira, em seu artigo 13, 

§2º, exige uma espécie de conditio sine qua non invertida, pela necessidade de constatação, 

com alta probabilidade, de que a ação exigida evitaria o resultado típico359. Ademais, o 

dispositivo prevê um limite ontológico à imputação, qual seja a possibilidade de ação, e um 

limite normativo, qual seja a existência do dever de garante. 

Em comparação ao dispositivo do Código Penal espanhol, o artigo 13, do CPB, 

apresenta diversas semelhanças, uma vez que em ambos os dispositivos é possível verificar, na 

sua primeira parte, a equiparação entre ação e omissão, atribuindo à conduta omissiva a mesma 

relevância que a comissiva e, em um segundo momento, trazem rol de hipóteses nas quais existe 

esse dever jurídico de agir para evitar o resultado na esfera penal. Ainda, tanto a legislação 

brasileira quanto a espanhola dividem as omissões impróprias entre aquelas oriundas de riscos 

próprios e de riscos alheios. Salienta-se que, no que toca aos riscos próprios, o dispositivo penal 

tem caráter declarativo e, quanto aos riscos alheios, caráter constitutivo do dever de garante360.  

Mas, ao prescrever a atuação com o fim de evitação do resultado, a lei não se 

preocupou em precisar o conteúdo do dever de agir ou delimitar quais os resultados de lesão 

seriam atribuíveis ao garante. Essa constatação foi feita por TAVARES em relação ao artigo 

13 do CPB. Isso porque o art. 13, § 2º e alíneas, do Código Penal, se limita a afirmar a existência 

de um dever de agir para evitar o resultado, não havendo nada que fundamente a punibilidade.361 

                                                      
356 BOTTINI, Do tratamento penal da ingerência, p. 113. 
357 BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal – vol. 1. São Paulo, Saraiva, 2012, p. 82. 
358 BITTENCOURT, Tratado, p. 84. 
359 Motivo pelo qual se acredita que a lei merece reparos neste aspecto. BOTTINI, Do tratamento penal da 

ingerência, p. 112. 
360 JAKOBS, Acción y omisión, p. 14. 
361 TAVARES, As Controvérsias, p. 68; 
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A previsão normativa apresentada na reforma de 1984 deve ser considerada um avanço 

no tema da posição de garante. Pouco a pouco a doutrina majoritária brasileira foi abandonando 

a teoria dos deveres formais, tendo em vista a sua imprecisão e as lacunas que não permitem 

precisar em quais casos o indivíduo será responsabilizado por sua omissão. Há, portanto, uma 

clara redução das fontes da posição de garante a critérios puramente formais, que não esgotam 

outras possibilidades de fundamentação de acordo com o princípio da legalidade e o conteúdo 

material dos respectivos tipos delitivos.  

No entanto, segundo TAVARES, os critérios formais do art.13, §2º, do CPB, não 

atenderiam suficientemente ao princípio da legalidade e nem seriam capazes de retratar todas 

as hipóteses geradoras de uma posição de garantia, sendo necessário combiná-los com o 

fundamento material da figura do garantidor, distinguindo em duas linhas fundamentais de sua 

existência: a especial posição de defesa de certos bens jurídicos e a responsabilidade pelas 

fontes produtoras de perigo. Nas palavras do referido doutrinador: 

 

A especial posição de defesa de certos bens jurídicos pressupõe, 

ademais, que alguém se encontre incapacitado ou sem condições de 

proteger seus próprios bens jurídicos e que, assim, outra pessoa esteja 

disso encarregada. Já a responsabilidade pelas fontes produtoras de 

perigo pressupõe um dever de vigilância a objetos ou pessoas, que se 

encontrem a ele subordinados, de modo que possa esperar, em virtude 

disso, um estado de segurança.362 

 

Não por outra razão que se buscou por critérios puramente penais, com fundamentação 

material, que “dessem conta de um preenchimento autenticamente penal dos critérios para a 

equiparação, como a substituição do critério da ‘lei´ pelas relações naturais, comunidades de 

vida concretas etc.”.363 A concepção formal do dever jurídico, portanto, vem sendo abandonada 

em razão da despreocupação com a ideia de lesão a um bem jurídico para que se configure um 

crime omissivo impróprio.  

Não se pode aceitar que o dever de agir, mesmo que civil ou administrativo, seja capaz 

de fazer com que um indivíduo responda pela ocorrência de resultado, sem que haja qualquer 

                                                      
362 TAVARES, Teoria, p. 316. 
363 ESTELLITA, Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, p. 83. No mesmo sentido, 

TAVARES, Teoria, p. 137. Nesse sentido, ROXIN registra que o BGH reconheceu a estreita comunidade de vida 

como fundamento independente da origem de deveres de evitação do resultado, citando o caso em que um 

indivíduo recolhe uma pessoa enferma em sua casa e se torna garante dela. ROXIN, Derecho Penal II, p. 866. 
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análise das características da relação ou do conteúdo material da obrigação. Nesse sentido, 

acredita-se que a posição de garantidor deve ser analisada com base nos limites assinalados 

pelo artigo 13, §2º, do CPB, mas não aliados à teoria formal do dever jurídico, mas sim às 

funções e conteúdos materiais, para melhor delimitar as situações concretas de garantia.364 

Passa-se, então, à análise de cada uma das hipóteses previstas no artigo 13, §2º, do 

CPB, para tentar estabelecer o alcance e os limites de cada uma das posições de garantidor 

estabelecidas pelo legislador. Somente assim o terreno estará firme para a construção dos 

argumentos que envolvem a posição de garante de proteção dos dirigentes de empresa. 

 

 

4.2.3.1. Espécies de garantidores 

  

 

O artigo 13, §2º, do CPB elenca, em suas alíneas, hipóteses em que o indivíduo será 

considerado garante, tendo o dever de agir. Aqui serão tratadas todas as espécies de garantidores 

de forma resumida. O dever de proteção, por ser o objeto principal de análise do presente 

estudo, terá um capítulo próprio.  

A primeira das hipóteses apresentadas no referido artigo aborda o dever de agir a quem 

“tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância”. Trata-se, portanto, de 

responsabilização decorrente de dever legal. É possível distinguir esta alínea em duas partes: a 

lei (I) e a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância (II). O conceito de lei aqui proposto 

deve ser encarado em seu sentido formal, penal ou extrapenal. Nesse sentido, TAVARES: 

 

A lei a que se refere o art. 13, § 2.º, a, do Código Penal é aquela derivada 

do processo legislativo previsto na Constituição Federal e nas 

Constituições Estaduais, aí se compreendendo as leis complementares, 

as leis ordinárias, as leis delegadas, os decretos legislativos e as medidas 

provisórias desde que convertidas em lei.365 

 

A dogmática penal dos delitos de omissão imprópria, já nas primeiras formulações de 

FEUERBACH, afirmava que a lei era uma fonte da posição de garante, particularmente a não 

                                                      
364 Também pela combinação, embora ainda assim continue crítico quanto à indeterminação: TAVARES, As 

Controvérsias, p. 71. 
365 TAVARES, Teoria, 319-320. 
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penal. Nesse sentido, o campo do Direito Civil apresenta deveres de evitação, como no caso 

dos pais que devem zelar pela integridade dos bens jurídicos dos seus filhos (não de todos eles, 

mas é indiscutível que devem zelar pela vida e integridade corporal). Assim, os pais que não 

fornecem alimentação ao filho menor permitindo que ele venha a óbito em razão da inanição 

incorrem no delito contra a vida por omissão. Encontram-se, portanto, em posição de garante 

decorrente de obrigação legal366. 

O dever de evitação se apresenta, também, entre os cônjuges em virtude da lei, uma 

vez que a definição da relação de matrimônio prevista no Código Civil inclui o dever de auxilio 

mútuo367, de modo que os cônjuges são garantes recíprocos e devem evitar ativamente um 

resultado lesivo aos bens jurídicos do outro. Ao conjugar as partes I e II da alínea 

supramencionada, nota-se que não se trata de qualquer dever imposto por lei, mas apenas a 

obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. O propósito aqui é claro: tentar delimitar, desde 

já, o grupo de cidadãos que devem responder por eventual omissão, evitando a atribuição de 

obrigações genéricas.368 De modo geral, as particularizações do dever de cuidado fazem 

referência, em princípio, à função de tutela de um bem jurídico de determinada pessoa, visando 

excluir os perigos contra a vida e o corpo, mas não incluindo aqueles perigos criados pelo 

protegido contra terceiros ou contra si mesmo.  

Seria possível inferir, nesse sentido, o dever de cuidados dos pais com os filhos 

menores, seja por determinação do artigo 229, 1ª Parte, da Constituição Federal, ou pelos arts. 

22 da Lei n. 8.069/1990 e 1.566, IV, e 1.568 do Código Civil. Da mesma forma, os filhos 

maiores possuem o mesmo dever em relação aos pais idosos, carentes ou enfermos, também de 

acordo com a Constituição Federal, em seu art. 229, 2ª Parte e na Lei n. 10.741/2003, art. 3º. 

De forma contrária, não se observaria tal dever, ao menos em princípio, dos avós em relação 

aos netos, a não ser que detenham a guarda jurídica da criança ou por outra hipótese do § 2º do 

art. 13, CPB, como a assunção fática. Não haveria, também, o dever entre irmãos, parentes em 

linha colateral ou por afinidade369, por ausência de disposição legal370, mesmo que o vínculo de 

parentesco potencialize a relação entre eles. 

                                                      
366 PRADO. Luiz Régis. Curso de Direito Penal Brasileiro. Vol. 1, São Paulo: RT, 2011, p. 355. 
367 Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges: 

I - fidelidade recíproca; II - vida em comum, no domicílio conjugal; III - mútua assistência; IV - sustento, guarda 

e educação dos filhos; V - respeito e consideração mútuos. Acesso em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm 
368 TAVARES, Teoria, p. 302; MUNHOZ NETTO, Alcides. Crimes Omissivos. Revista da Faculdade de Direito 

da Universidade Federal do Paraná, v. 20, ano 20, Curitiba: UFPR, 1980, p. 28. 
369 Ver artigos 1.592 e 1.595, caput e § 1º, do Código Civil. 
370 Nesse sentido, TAVARES, As Controvérsias, p. 83. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm
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No que se refere ao dever de proteção, que será abordado de forma minuciosa no 

próximo capítulo, o indivíduo está numa posição de defensor de bens jurídicos contra todo e 

qualquer ataque que possam sofrer. Existirá, também, um vínculo com o próprio titular do bem 

jurídico que deve ser protegido, diante da proximidade ou do grau de intimidade da relação do 

sujeito com o bem jurídico, que imporá ao garante a defesa frente a qualquer ameaça. De acordo 

com TAVARES, “o dever de proteção se refere ao socorro em caso de perigo à vida, à saúde, 

à integridade corporal, à liberdade e, em certos casos expressos, ao patrimônio, em virtude de 

acontecimentos, atos ou agressões de terceiros.”371 

A respeito da assunção voluntária, que será tratada adiante, é possível que ela se dê no 

âmbito do dever de proteção, uma vez que, aquele que assume voluntariamente (em virtude de 

contrato) o dever de proteção, liberou, temporariamente, a outra pessoa que tinha esse dever 

originariamente e que se encontrava mais próxima ao bem jurídico. 

Veja-se o caso do salva-vidas: este assume o rol de garantes no lugar dos pais que 

deixam o seu filho menor brincar na piscina, e os riscos dessa atividade devem ser protegidos 

pelo salva-vidas, pois o titular do bem jurídico (criança) se encontra em uma situação de 

dependência em relação ao atuar do garante (salva-vidas).  

É de se registrar, uma vez mais, que o presente trabalho caminha no sentido da divisão 

proposta por KAUFMANN em sua teoria funcional das fontes do dever. Nessa divisão, a fonte 

formal Lei deve ser entendida de forma distinta, dado que, para a determinação da posição de 

garante, devem ser aplicados critérios materiais, de modo que o obrigado pelo dever ocupe a 

posição de garante em razão de uma função de proteção de um bem jurídico ou um dever de 

controle de uma fonte de perigo, sendo fundamental a estreita relação do omitente com o bem 

jurídico determinado.372  

A segunda hipótese prevê o dever de agir àquele que: “de outra forma, assumiu a 

responsabilidade de impedir o resultado”. Segundo RÉGIS PRADO, a obrigação elencada na 

alínea b decorre de uma aceitação voluntária, seja ela negocial ou contratual, de um dever de 

agir conseguinte ao exercício profissional373. É nesse dispositivo que se enquadraria, por 

                                                      
371 TAVARES, Teoria, p. 320. 
372 Nesse sentido, BACIGALUPO registra que “la posición de garante requiere esencialmente que el sujeto esté 

encargado de la protección o custodia del bien jurídico que aparece lesionado o amenazado de lesión”. 

BACIGALUPO, Delitos, p. 143. 
373 PRADO, Curso de Direito Penal Brasileiro, p. 356. Ressalta-se, aqui, que o próprio Código Penal espanhol, 

que traz expressamente a “obrigação contratual” como fonte do dever de garante não se limita a um dever 

contratual, devendo ser interpretado, segundo a doutrina, como “acordo natural de vontades”. BACIGALUPO 

ZAPATER, Enrique. Delitos, p. 557. 
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exemplo, a obrigação do policial militar de agir quando presencia o cometimento de um delito 

ou o bombeiro diante de um incêndio.  

É claro que um contrato é fonte de obrigações de caráter privado, e nem todos eles 

originam uma posição de garante. Partindo da divisão funcional apresentada por KAUFMANN, 

o negócio jurídico contrato deve ser entendido como uma livre aceitação de um dever de atuar 

ou, em palavras diversas, a voluntária assunção de deveres de proteção ou vigilância. A título 

de exemplo, aqueles que voluntariamente assumem a função de administradores de uma 

empresa em virtude de um contrato teriam o dever de proteção da segurança e higiene dos seus 

trabalhadores.  

Ainda nesse ponto, para afastar a Lei como fonte autônoma dos deveres de proteção, 

cuidado ou vigilância, toma-se aqui, como exemplo, a celebração de um contrato de compra e 

venda, que não origina para o devedor um dever de zelar pela vida de seu credo. Da mesma 

forma, caso o devedor descumpra a sua obrigação de pagar, gerando no credor uma situação de 

insolvência que o faz suicidar, parece claro que não se pode fazer penalmente responsável 

daquela morte por omissão imprópria o devedor em mora.  

Contudo, há casos em que os contratos são nulos civilmente, ou que expiram a sua 

duração. Para tornar palpável tal situação, faz-se mister apresentar um exemplo: um casal 

contrata um cuidador para ficar com seus dois filhos menores de 5 anos na piscina e entretê-los 

enquanto vão ao encontro de outro casal de amigos para celebrar os lucros da empresa. No 

contrato firmado, estava previsto que o cuidador permaneceria na borda da piscina das 13:00 

às 16:30, observando as crianças e intervindo em momentos necessários. Ocorre que os pais 

ficaram incomunicáveis por falta de bateria nos dois celulares e permaneceram por longas horas 

no engarrafamento na volta para casa, uma vez que houve um engavetamento de veículos na 

principal avenida da cidade. Resultado: os pais chegam em casa às 18:30 e, por uma fatalidade, 

encontram um dos filhos afogados na piscina, pois o cuidador, ao verificar que o horário de 

término de seu trabalho havia sido atingido (16:30), foi para sua casa.  

A demora dos pais não habilita o cuidador a ir embora deixando os dois filhos menores 

de 5 anos sozinhos. Da mesma forma que, caso o contrato tenha sido celebrado, por exemplo, 

por um incapaz, nos termos do artigo 3º, do Código Civil374, não implicaria automaticamente a 

ausência de dever em relação àquele bem jurídico desamparado. 

O cuidador, portanto, não se exime de responsabilidade pelo fato de que os pais 

demoraram a voltar para casa. É bem por isso que a doutrina tem preferido, e o presente trabalho 

                                                      
374 Art. 3o São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) 

anos. Acesso em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm 
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também, a substituição da posição de garante derivada de um contrato pelo critério da assunção 

fática, que zelará por um determinado bem jurídico.375 Esse parece ser o posicionamento mais 

correto, uma vez que, conforme demonstrado nos exemplos acima, a dependência dos 

pressupostos contratuais civis conduz a consequências insuperáveis e a resultados absurdos. 

BIERRENBACH segue a mesma linha ao sustentar que a expressão de outra forma 

deve ser entendida como “assunção voluntária da custódia”376, afastando a dependência do 

contrato, seja ele escrito ou não, público ou privado, ou que haja qualquer outro tipo de 

formalidade. Arrematando o tema da assunção fática, TAVARES apresenta cinco possíveis 

expressões dessa responsabilidade por assunção voluntária: “(a) em decorrência de uma vida 

comunitária, (b) da prática conjunta de certas atividades, (c) do exercício profissional, (d) de 

decisão unilateral, ou (e) ainda de uma função ou serviço público, sempre sob o fundamento 

de que, nessas situações, são criadas relações especiais de confiança no sentido de uma 

proteção mútua.”377 

Finalmente, a alínea c prevê o atuar precedente, abrangendo o agente que: “com seu 

comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado”. Também chamado 

ingerência, diz respeito à pessoa que, por meio de um comportamento anterior – ingerente – 

cria um perigo de lesão a um bem jurídico, devendo responder da mesma forma que se tivesse 

causado mediante uma ação positiva, se posteriormente omite evitar o resultado típico que 

resulta da cadeia causal posta em marcha por aquele atuar precedente. Assim, seria possível 

afirmar que responderá por homicídio doloso quem, sem querer, empurra na água outra pessoa 

(atuar precedente que cria um perigo de lesão ao bem jurídico integridade física ou à própria 

vida) e, logo depois, não a resgata, vindo aquela pessoa a machucar-se seriamente ou, no caso 

extremo, a óbito. 

                                                      
375 Nesse sentido, WELZEL: “... ha de tenerse en cuenta que el deber de garante no es idêntico con un deber 

contractual vigente. Más bien, es decisivo el asumir fáctico de la posición de deber correspondiente al contrato.” 

WELZEL, Derecho Penal, p. 295. ESTELLITA, partindo da divisão oferecida por KAUFMANN, sustenta que 

“tanto os deveres de proteção como os de vigilância podem ser assumidos, como prevê o art. 13, b, CPB. A 

constituição da nova posição de garantidor por assunção pressupõe que a entrada na esfera da responsabilidade 

pelo agente seja fática e real, gerando para o titular do bem jurídico ou para o garantidor originário (em caso 

de delegação) a redução das medidas de proteção ou vigilância.” ESTELLITA, Responsabilidade penal de 

dirigentes de empresas por omissão, p. 103. 
376 Segundo a autora: “(...) aquele que se oferece, voluntariamente, para auxiliar um cego a atravessar uma rua, 

não poderá, a meio do caminho, desistir de ajudá-lo. No entanto, a babá contratada formalmente, que desiste do 

emprego antes de iniciar-se a relação empregatícia, não responderá pelas lesões porventura sofridas pela criança 

que lhe seria confiada. No entanto, aquela que inicia o serviço será responsabilizada, mesmo que o contrato nulo, 

devendo, ademais, continuar em seu posto, após o término de seu horário até ser substituída.” BIERRENBACH, 

Crimes omissivos impróprios, p. 79. 
377 TAVARES, Teoria, p. 327. 
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É de se ressaltar que a doutrina ofereceu uma série de limitações a este conceito de 

dever de atuar378, por ser ele demasiadamente amplo. Uma delas é a de que a posição de garante 

somente pode ser originada por um agir precedente perigoso e eficaz em si mesmo para a 

produção do resultado. Isso evitaria que o mineiro que extrai ferro responda por homicídio na 

modalidade omissiva imprópria por não ter evitado um assassinato com uma faca que foi 

produzido pelo ferro por ele extraído. O atuar precedente, nestes casos, teria que ocasionar um 

perigo próximo – que aqui se denomina de adequado – de produção do dano ou, em palavras 

diversas, requer-se a idoneidade do comportamento anterior para produzir o perigo e o dever. 

Ainda nesse ponto, sustenta-se que a posição de garantia também existirá se o agente, com sua 

ação ou omissão, criou uma situação de risco ou agravou situação anteriormente existente. 

Assim, ocasionar riscos a bens jurídicos ou agravá-los traz a obrigação de impedir a ocorrência 

do resultado gravoso a tal bem jurídico. O fundamento do dever de agir de tal hipótese, portanto, 

tem bases no princípio “neminem laedere”, que dispõe acerca da liberdade de ação limitada 

pela responsabilização por danos que advenham de tal atividade379. 

Alguns autores acreditam que na citada produção de riscos tem-se que a ação de 

desencadear um risco aliada ao não impedimento do resultado faz surgir o instituto da 

ingerência. O dever especial de agir surgia sempre que a ingerência era perigosa ou de risco, 

não podendo ser captada de todo o atuar prévio. Por isso, limita-se a três formas: (a) perigo 

causado pelo atuar prévio deve ser próximo à ocorrência do dano; (b) atuação anterior deve ser 

contrária ao dever objetivamente considerado e (c) a violação do dever diz respeito à própria 

transgressão da norma protetora do bem jurídico lesado380.  

Acompanhando a linha adotada por SCHÜNEMANN, que fora seguida por ROXIN381 

e, no Brasil, por ESTELLITA, acredita-se que o atuar precedente e, consequentemente, os 

casos de ingerência estariam reduzidos a uma subespécie dentro de um dos grandes grupos 

propostos por KAUFMANN, qual seja a vigilância de uma fonte de perigo frente a possíveis 

                                                      
378 Remeto a leitora e o leitor ao ponto 4.1.4 - O domínio sobre a causa do resultado: proteção sobre o bem jurídico 

desamparado ou domínio fático sobre um foco de perigo. 
379 JESCHECK; WEIGEND, Tratado, p. 568. 
380 PASCHOAL, Janaína Conceição. Ingerência Indevida: os crimes comissivos por omissão e o controle pela 

punição do não fazer. Porto Alegre: SAFE, 2011. 
381 ROXIN afirma que o critério interpretativo eleito por Schünemann é o mais plausível. O autor parte do fato de 

que nos delitos de comissão o autor, em regra, tem o domínio do fato. Ao fazer referência à legislação alemã que 

trata do tema da omissão, ROXIN sustenta que, se o legislador, no §13 do Código Penal Alemão equipara 

determinadas omissões com o fato comissivo, isto só pode ocorrer de modo correto pela via de um argumento de 

semelhança ou similitude, mediante um critério que esteja próximo ao domínio do fato nos delitos comissivos. 

Assim sucede no domínio sobre o fundamento do resultado, que é levado por esta teoria a elemento central da 

posição de garante. ROXIN, Derecho Penal II, pp. 851-856. 
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danos dela originados. A oposição à ingerência, quando se parte da teoria apresentada por 

SCHÜNEMANN é inevitável, pois não há domínio atual sobre a causa do resultado. 

Acredita-se que o terreno está firme e pronto para a construção dos argumentos em 

torno do tema da posição de garante de proteção dos dirigentes de empresa. É o que se passa a 

fazer no próximo capítulo. 
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5. OS DIRIGENTES DE EMPRESA COMO GARANTES DE PROTEÇÃO   

 

 

Desde a perspectiva penal, é necessário que se concrete o papel do interveniente no 

marco da empresa e o conteúdo de suas competências com independência da eficácia, 

pressupostos, conteúdo e limitações que o Direito Civil e o Societário estabelecem. As relações 

de fato devem marcar a atuação de cada membro na estrutura organizativa da empresa, de modo 

que as relações jurídicas extrapenais não devem determinar a qualidade de cada membro e se 

afastar absolutamente da realidade organizacional da empresa.382 

O conceito de administrador de fato, como o próprio nome sugere, exige a realização 

de uma interpretação fática que determine o alcance deste termo no marco do Direito Penal e, 

em concreto, em cada tipo, de acordo com sua estrutura e modalidade de ação.383 É necessário 

adentrar na empresa administrada pelo indivíduo para analisar exaustivamente o organograma 

da empresa, as competências assumidas e o concreto alcance delas dentro de todo o contexto 

da empresa em questão. Uma vez que se consiga determinar concretamente essa base, será 

possível determinar a verdadeira posição que tem esse sujeito, seus poderes e capacidades para 

decidir por conta própria.384 

Essa é uma das razões, dentre as que já foram até aqui apresentadas, pelas quais se dá 

preferência ao critério do domínio sobre a causa do resultado, pois não existe nominalmente 

um cargo de administrador de fato e nem se poderia referir a ele como uma figura abstrata, mas 

deve ser construída de forma casuística em cada situação em concreto. A construção realizada 

de fato com a assunção de poderes de administrar e a sujeição a deveres extrapenais atribuídos 

pela lei societária ao administrador servirá para delimitar a posição de garante do sujeito e 

identificar se, naquele caso, estava obrigado à proteção do bem jurídico ou a vigiar a fonte de 

perigo.  

Ao se atingir este ponto da presente dissertação, já é de se notar a preocupação com a 

definição de conceitos e o estabelecimento de pontos de partida para a posterior análise dos 

                                                      
382 Nesse sentido, ESTELLITA: “O papel da regulamentação extrapenal – a qual, como veremos, pode ser 

oriunda de autorregulamentação no âmbito empresarial – é o de delimitar o dever do garantidor, e, pois, os 

limites dessa responsabilidade.” ESTELLITA, Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por 

omissão, p. 87. 
383 TIEDEMANN, Manual de Derecho Penal Económico, p. 117. 
384 ESTELLITA apresenta explicação detalhada acerca dos impactos quanto aos aspectos objetivos e subjetivos da 

organização, descentralização, delegação e coordenação das empresas, que “estruturam suas atividades a partir 

da divisão de trabalho e de funções”. Para detalhamento do tema, ESTELLITA, Responsabilidade penal de 

dirigentes de empresas por omissão, p. 42-50. 
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temas. Mais que isso: neste capítulo, as definições daquilo que se entende por empresa, assim 

como a conceituação de seu dirigente e subordinados estão umbilicalmente ligadas à 

determinação do círculo de possíveis autores quando presentes os deveres de garantia, quando 

da atuação no ambiente empresarial.  

 

 

5.1 Conceito de empresa 

 

 

Muitos são os conceitos de empresa oferecidos pela doutrina, os quais podem ser 

divididos entre econômicos e jurídicos. Ao tratar do conceito econômico de empresa, 

GIUSEPPE FERRI registrou que “a empresa em um conceito econômico, seria a combinação 

dos elementos pessoais e reais, colocados em função de um resultado econômico, e realizada 

em vista de um intento especulativo de uma pessoa, que se chama empresário”385.  

Por outro lado, apesar dos esforços empreendidos para se desenvolver um conceito 

jurídico de empresa, ainda não há um consenso sobre ele. O que se verifica no Código Civil 

brasileiro (CCB), em seu artigo 966, é a definição de empresário, assim previsto: considera-se 

empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção 

ou a circulação de bens ou de serviços. É a partir deste conceito que se considera a empresa 

como atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços, 

conceito do qual partiremos no presente trabalho.386 A empresa é a atividade econômica 

organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços (artigo 1142, CCB: “para 

exercício de empresa”). A empresa é, portanto, a atividade. 

Ademais, outra questão relevante a se preestabelecer é aquela referente à forma de 

empresa que se examinará aqui, uma vez que, como assevera ULHOA COELHO: 

 

A empresa pode ser explorada por uma pessoa física ou jurídica. No primeiro 

caso, o exercente da atividade econômica se chama empresário individual; no 

segundo, sociedade empresária. Como é a pessoa jurídica que explora a 

                                                      
385 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 50. 
386 Seguindo literalmente os termos do CCB: “Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade 

econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.”. Conceito seguido, também, por 

ESTELLITA, Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, p. 34. 
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atividade empresarial, não é correto chamar de empresário o sócio da 

sociedade empresária.387  

 

Portanto, serão aqui consideradas apenas as sociedades empresariais, especificamente 

as de responsabilidade limitada, regidas pelos artigos 1.052 e ss. do CCB, e as anônimas, 

regidas pelos artigos 1.088 e ss. do mesmo diploma legal. Isso se dá em razão da necessidade 

de se delimitar situações em que se tenha como objeto o exercício da atividade própria do 

empresário, além do que, trata-se de situações em que as empresas em questão tenham porte 

suficiente para terem características próprias, como delegação de funções, divisão de trabalho, 

além da existência de certa autonomia, de modo que a empresa desenvolva as suas atividades e 

que elas se deem de maneira quase que automática. 388 Nesse ponto, cumpre elucidar, ainda que 

sinteticamente, as características próprias de cada um dos tipos de sociedade empresarial aqui 

consideradas, quais sejam a limitada e a sociedade anônima.  

As sociedades limitadas foram introduzidas no Brasil pelo Decreto 3.708/19, com 

força de lei, contando apenas com dezenove artigos. Em que pesem as inúmeras críticas, tal 

decreto não sofreu nenhuma alteração em seus artigos, mantendo-se íntegra a disciplina 

original. E, com o advento do CCB/02, as sociedades, doravante denominadas apenas limitadas, 

passaram a ser disciplinadas mais detalhadamente nos artigos 1.052 a 1.087 do referido diploma 

legal. A despeito da sociedade limitada estar prevista em extensa gama de artigos do CCB/02, 

nos casos de omissões, o artigo 1.053 do CCB dispõe que a sociedade limitada será regida pelas 

normas da sociedade simples. Nada obstante, e ainda no referido artigo 1.053, está previsto que 

o contrato social poderá conter cláusula que preveja regência supletiva das regras das 

sociedades anônimas, deixando de aplicar as regras da sociedade simples. 

Trata-se de uma sociedade contratual – com contrato social – necessitando de dois ou 

mais sócios para constituí-la, admitindo a unipessoalidade temporária ou incidental por 180 

dias (artigo 1033, inciso IV, do CCB/02). Há certos requisitos que, se não cumpridos, provocam 

a nulidade do contrato: a) capacidade das partes; b) objeto lícito e possível; c) forma prescrita 

em lei. Outros, se não cumpridos, provocam ineficiência da cláusula contratual: a) contribuição 

de todos os sócios para o capital social; b) participação de todos no resultado social. Por fim, 

há os requisitos que, se ausentes, geram a dissolução da sociedade: a) affectio societatis; b) 

pluralidade de sócios. Quanto à responsabilidade dos sócios, o artigo 1052, do CCB/02 dispõe 

                                                      
387 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, Volume 1: empresa e estabelecimento/ títulos de 

crédito. 15. Ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 79. 
388 ESTELLITA, Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, p. 35. 
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que está restrita ao valor de suas cotas, mas todos os sócios respondem de forma solidária pelo 

que falta para a integralização do capital social. Outrossim, a nomeação do administrador pode 

ocorrer tanto no contrato social ou em ato separado – já não se exige a previsão contratual –, 

podendo ele ser sócio ou não sócio (artigo 1.061, do CCB/02), não podendo ser pessoa jurídica. 

Os administradores, quando regularmente nomeados, podem praticar todos os atos que digam 

respeito à gestão social, dependendo da especificação dos poderes estipulada no contrato. 

O Conselho Fiscal tem por funções a fiscalização das contas da sociedade e os atos de 

gestão. Trata-se de um órgão facultativo (artigo 1.066, CCB/02), composto por 3 ou mais 

membros, podendo ser sócio ou não. As responsabilidades estão previstas no artigo 1.070, do 

CCB/02 e as atribuições no artigo 1.069. O Conselho de Administração, por seu turno, é um 

órgão de existência facultativa, raramente encontrado em limitada. A diretoria é composta por 

sócios ou não sócios que administram a sociedade e a representam. Já o sócio quotista, é o 

proprietário de parcela do capital da sociedade, podendo ser pessoa física ou jurídica, e 

usufruirá do status de sócio. As deliberações sociais são as decisões tomadas em reunião ou em 

assembleia geral (artigo 1.072, CCB/02), com quórum de aprovação (artigo 1.010, do CCB/02) 

para a maioria das decisões definido por maioria simples do capital social.389  

Vistas as particularidades das Sociedades Limitadas, passa-se, então, a analisar o 

segundo modelo societário aqui considerado: a Sociedade Anônima. A primeira característica 

que a diferencia das demais é a de ser uma sociedade institucional, ou seja, tem estatuto social 

e sempre será empresária, nunca sociedade simples. Por ser uma sociedade de capital predomina 

a impessoalidade, não possuindo importância a qualidade dos acionistas, sendo desnecessária a 

alteração do estatuto social a cada ingresso ou exclusão de sócio e não havendo barreiras à 

entrada de novos sócios. 

Encontra regulamentação nos termos da Lei 6.404/76 (LSA) e logo o seu primeiro 

artigo define este modelo empresarial como:  “A companhia ou sociedade anônima terá o 

capital dividido em ações, e a responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço 

de emissão das ações subscritas ou adquiridas”. Podem ser constituídas como companhia 

aberta ou companhia fechada (artigo 4º, da LSA: aberta é aquela em que seus valores 

mobiliários são admitidos a negociação no mercado de valores mobiliários, com registro da 

                                                      
389 Há casos que exigem quóruns específicos: a) modificação do contrato social exige, nos termos do art. 1071, V 

e 1076, I, todos do CCB/02, 3/4 do capital social. Incorporação, fusão, dissolução da sociedade contratada por 

prazo indeterminado ou cessação da liquidação; b) para nomear não sócio como administrador exige-se o quórum 

de 2/3 (capital já integralizado) ou unanimidade (não totalmente integralizado); para destituir é de 2/3; c) 

dissolução da sociedade por prazo determinado, antes daquele – unanimidade. Acesso em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm
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sociedade na Comissão de Valores Mobiliários (CVM); já a fechada é aquela em que seus 

valores mobiliários não são admitidos a negociação no mercado de valores mobiliários. Os 

valores mobiliários podem ser comercializados, mas não no mercado de valores mobiliários.  

Para sua constituição, devem ser respeitados alguns requisitos: i) a pluralidade de 

sócios; ii) ao menos 10% do capital subscrito deve ser alienado à vista390; iii) depósito no banco 

do Brasil ou qualquer outro estabelecimento bancário autorizado pela CVM. A 

responsabilidade dos acionistas está prevista no artigo 1º, da LSA, e será limitida ao preço de 

emissão das ações subscritas ou adquiridas, distinguindo-se, portanto, das Limitadas, nas quais 

a responsabilidade se restringe ao valor das cotas, mas todos os acionistas respondem 

solidariamente se algum acionista não houver integralizado (até o limite do capital não 

integralizado). 

Quanto à responsabilidade dos administradores, o artigo 158, da LSA, prevê que eles 

não são responsáveis por atos regulares de gestão, ainda que tragam prejuízo à pessoa jurídica. 

Respondem, contudo, quando procederem com culpa ou dolo, mesmo que no âmbito de seus 

poderes, ou quando violarem a lei ou estatuto social. Trata-se, como se vê, de responsabilidade 

subjetiva diante da empresa prejudicada.  

As Sociedades Anônimas são compostas por alguns órgãos. A Assembléia Geral, por 

exemplo, é orgão deliberativo, a instância máxima de tomada de decisões, e é obrigatório para 

toda sociedade anônimam. Divide-se em duas espécies: a) ordinária; b) extraordinária. Para 

instalação da assembleia, a regra geral é a presença de acionistas que representem pelo menos 

1/4 do capital social com direito a voto, na primeira convocação. Não atingido, valerá qualquer 

percentual na segunda convocação. Para deliberação a regra geral é a maioria dos acionistas 

com poder de voto presentes à reunião, respeitada a proporcionalidade de participação no 

capital social de cada um. Versando sobre matérias constantes do artigo 136, da LSA (fusão, 

cisão, participação em grupo de sociedade, mudança de objeto), é necessário voto da metade 

representativa do capital social. 

O Conselho de Administração é um órgão facultativo, e tem como funções fixar 

orientações gerais para os negócios da sociedade; estabelecer diretrizes e estratégias (artigo 

142, da LSA). Além disso, no caso de haver o Conselho, é ele que elege os administradores, 

podendo também destituí-los. A Diretoria, por sua vez, é o órgão da administração, 

representando a companhia e praticando atos necessários para o funcionamento regular da 

sociedade. O Conselho Fiscal não delibera ou administra (artigo 161, da LSA) e, como a própria 

                                                      
390 Exceção: em se tratando de instituição financeira, o percentual é de 50%. 
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nomenclatura sugere, fiscaliza os atos de gestão e as contas da companhia e assessora a 

Assembléia Geral. A responsabilidade dos acionistas é limitada ao preço de emissão das ações 

subscritas. Uma vez pago, junto à companhia, o preço de emissão das ações adquiridas, ficam 

isentos de responder perante terceiros pelas obrigações assumidas em nome da pessoa jurídica, 

mesmo se seu ativo for insuficiente para saldar todas as dívidas.391 

  

 

5.2 Conceito de dirigente de empresa 

  

 

A partir da definição do conceito de empresa que se acaba de adotar, são dois os 

possíveis conteúdos que pode assumir o vocábulo empresário. Normalmente, se entende por 

empresário o proprietário dos meios de produção ou o titular da empresa, enquanto os 

administradores seriam os presidentes, diretores, gerentes, conselhos administrativos e outras 

pessoas que ocupam posições similares na empresa, sejam elas proprietárias ou não. Nessa 

linha, é comum a distinção da responsabilidade do empresário e do dirigente ou administrador, 

sobretudo nas concepções normativistas que entendem que a responsabilidade deriva de uma 

competência por organização, que será sempre maior nos casos dos diretores do que dos 

empresários ou titulares da empresa.  

Em concordância com o conceito de empresa do qual se parte, acredita-se que o termo 

dirigentes seja preferível frente a empresário, pois somente assim será possível compreender 

como administrador quaisquer membros das organizações reconhecidas como empresas, ou 

seja, o presidente, o diretor, o gerente ou o conselho de administração, e não somente aqueles 

que ostentam um direito de domínio sobre os meios dos quais se serve a estrutura empresarial.  

Isso porque, em regra, o titular da empresa, somente pelo fato de ser titular, não se 

localiza na posição de hierarquia sobre o empregado ou o executor, mas se mantém à margem 

do desenvolvimento das atividades empresariais (ou da pessoa jurídica, associação, sindicato). 

Empresário é o titular da empresa, assim como a sociedade empresária é a titular da empresa. 

A sociedade possui sócios, mas o titular da atividade empresarial é a pessoa jurídica. O sócio 

não é empresário, a natureza empresária é da pessoa jurídica de que faz parte. Assim, toma-lo 

                                                      
391 Exceções: a) desconsideração da personalidade jurídica – atinge o sócio que praticou a fraude; b) obrigações 

trabalhistas; c) obrigações previdenciárias – débito imputado ao acionista controlador solidariamente com os 

administradores. 
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como dirigente derivaria um conceito de autor artificial, extensivo e inaceitável, salvo o caso 

em que o titular da empresa desempenhe ao mesmo tempo as funções diretivas. 

Ademais, e mais importante, partir do conceito de dirigente permite respeitar o 

princípio da responsabilidade subjetiva e, assim, incluir como dirigentes apenas os quadros 

superiores com poder de decisão (presidentes, gerentes, diretores). 

 

 

5.3 Conceito de subordinado 

 

 

Segundo MARTINS, “subordinação é o aspecto da relação de emprego visto pelo lado 

do empregador, enquanto o poder de direção é a mesma acepção vista pelo ângulo do 

empregador”.392 Várias são as formas de subordinação existentes, dentre elas a jurídica, ou seja, 

decorrente da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)393. 

No contexto do presente trabalho, em consonância com o que se expôs nos tópicos 

anteriores, e nos termos do que entende ESTELLITA, os dirigentes das empresas exercem 

poder sobre o desempenho das funções de seus subordinados, podendo este poder ser decorrente 

“do poder diretivo do empregador obre seus empregados reconhecido juridicamente e exercido 

de fato, mas pode decorrer também da relação entre duas pessoas na estrutura hierárquica da 

empresa”394, ainda que não se esteja falando de uma relação trabalhista, como por exemplo, no 

caso de uma relação de hierarquia entre empregados, como nos casos entre um gerente e um 

coordenador, ou ainda no caso de serviços terceirizados e até mesmo entre membros do 

Conselho Administrativo e Diretoria. 

Portanto, quando se refere à subordinação, não somente se considera os empregadores 

em relação aos empregados, como prevê a CLT, falando-se assim em um conceito mais 

abrangente no que se refere às relações enumeradas supra. 

  

 

 

                                                      
392 MARTINS; Sergio Pinto. Comentários à CLT. 6. Edição. São Paulo: Atlas, 2003, p. 32. 
393 Artigo 2°, da CLT: “Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva que, assumindo os riscos da 

atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.” 
394 ESTELLITA, Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, p. 109. 
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5.4 Garantes de proteção 

 

 

5.4.1 Definição e deveres  

  

La función de protección, que fundamenta una posición de 

garante, se origina en la mayoría de los casos por um acto de 

confianza del desamparado que necessita ayuda (...)395 

 

Remete-se, uma vez mais, à divisão funcional das posições de garante apresentada por 

KAUFMANN, na qual o autor divide as posições de garantia em dois grandes grupos: vigilância 

(controle de fontes perigosas) e proteção (progeter determinado bem jurídico de ataques 

externos). O garante de proteção é o indivíduo que tem o dever de defender um ou mais bens 

jurídicos contra todos os ataques que possam sofrer, diante da relação existente entre o sujeito 

titular do bem (trabalhador da empresa ou a própria empresa, nos casos envolvendo o seu 

patrimônio) e o garante de proteção.  

A proteção ou defesa de um bem jurídico pressupõe a existência de uma pessoa 

(trabalhador ou os acionistas de uma empresa) que requer e espera de um terceiro que vele pela 

integridade de seus bens jurídicos (a vida, a saúde do trabalhador ou o patrimônio da empresa) 

em razão da sua incapacidade de protegê-los por si mesmo e da presença de um terceiro sobre 

quem recai um dever de proteção e salvamento.  Em palavras mais claras, nesta posição de 

garante a proteção do bem jurídico tem sua origem na relação existente com o sujeito titular do 

bem, na qual a proximidade ou o grau de intimidade de relação do sujeito com o bem jurídico 

resultará ao garante a tarefa de defesa frente a qualquer ameaça de lesão.  

JESCHECK, que seguiu os pensamentos de KAUFMANN, registra como requisito 

dessa classe de posição de garante que exista uma relação de dependência entre os afetados, e 

que o titular do bem jurídico tenha assumido maiores perigos ou tenha renunciado a outras 

medidas de proteção por confiar na disposição de atuar do garante.396 Segundo KAUFMANN: 

 

(…) aquí la función de protección consiste en la “defensa en todos los 

flancos” del concreto bien jurídico contra peligros de todo género. Esta 

imposición de tareas prevalece en aquellas posiciones de garante que están 

                                                      
395 ROXIN, Derecho Penal: Parte general. Tomo II, p. 868. 
396 JESCHECK, Tratado, p. 564 e ss.  
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reconocidas directamente en un precepto jurídico, así como en aquellas 

basadas en la asunción fáctica de deberes contractuales.397 

 

Nessa perspectiva, diferente do que considerava a teoria formal398, não haveria posição 

de garante entre dois cônjuges que se encontram separados há muitos anos ou no caso do filho 

recém-nascido que fora levado à incubadora e que, distante de sua mãe, venha a falecer. 

JESCHECK, também contraditando a teoria formal, sustentou que a solidariedade natural seria 

a causa jurídica da qual se pode derivar um dever de garantia, dentro da qual estariam as 

relações familiares. Para tanto, o autor delimita o dever de atuar em dois sentidos: somente se 

incluem os familiares mais próximos e estaria limitado à proteção da vida e da integridade 

física.  

Utilizando-se da mesma linha de raciocínio, WELZEL passa a defender que o dever 

de garantia de proteção se fundamenta na estreita relação entre o omitente e o bem jurídico 

ameaçado, e tal relação pode ter como base: i) um preceito jurídico; ii) a assunção da proteção; 

iii) um atuar precedente perigoso ou iv) uma relação especial de lealdade399. 

Desse modo, o fundamento dessa posição de garantia estaria na proximidade ao bem 

jurídico que deve ser protegido e a confiança recíproca entre os envolvidos na atividade de 

risco, o que enseja o surgimento da relação de dependência entre eles. No caso da assunção, 

por exemplo, o dever de proteção pode ser transferido, ainda que momentaneamente, a 

determinado indivíduo que se encontra mais próximo ao bem jurídico, ou seja, mais próximo 

ao perigo. O salva-vidas, por exemplo, substitui os pais de uma criança na posição de garante 

quando ela está brincando na piscina e deve ser observada por aquele.  

Da mesma forma, o condutor de um veículo que voluntariamente auxilia um ferido a 

levá-lo para o hospital assume uma posição de garante em relação a ele, e tem dever de proteger 

o bem jurídico (vida, saúde ou integridade física do ferido) em razão do domínio sobre a causa 

do resultado ou vulnerabilidade da vítima. Caso o condutor decida abandoná-lo no meio do 

caminho, responderá pelo eventual resultado que venha a lesionar o bem jurídico da vítima, 

pois haverá uma relação de dependência entre o titular do bem jurídico em perigo (vítima 

ferida) e a pessoa que optou por salvá-la e que decidiu deixá-la no caminho, talvez em piores 

condições do que aquela em que a encontrou. 

                                                      
397 KAUFMANN, Dogmática, p.  290. 
398 Segundo ROXIN, a teoria do dever jurídico formal não pode explicar as razoes ou causas da origem das 

posições de garantia, já que essas razoes encontram bases no domínio da proteção e asseguramento, dando um 

fundamento material à teoria das funções. ROXIN, Derecho Penal: Parte general. Tomo II, p. 854. 
399 WELZEL, Derecho Penal, p. 288. 
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Veja-se, aqui, mais um exemplo para que não restem dúvidas quanto ao domínio em 

relação a determinado bem jurídico que carece de proteção: um indivíduo que, voluntariamente, 

auxilia uma senhora de 80 anos a atravessar uma rua (relação de dependência) para que ela não 

seja atropelada pelos veículos que ali transitam tem o dever de velar (proteger) pela integridade 

física (bem jurídico) daquela senhora. Por outro lado, cabe ao indivíduo evitar um dano à 

propriedade da mesma senhora, como no caso de ela ser vítima de um roubo por um 

motociclista que cruza repentinamente a via? Acredita-se que tal indagação deve ser respondida 

de forma negativa, uma vez que não está no âmbito de proteção do garante de proteção que 

auxilia a senhora a cruzar a via a proteção do bem jurídico propriedade.  

Para SCHÜNEMANN, a custódia é o fundamento material da posição de garantidor 

de proteção, de modo que o bem jurídico a ser protegido pelo garante tem que ser defendido 

frente a todos os perigos pertencentes ao âmbito de proteção. Para JAKOBS, o fundamento 

material seriam os deveres em virtude de competência institucional, como nas relações de pais 

e filhos, relações de confiança.400 Assim, aquilo que JAKOBS denomina de competência 

institucional tem uma origem totalmente normativa, nos deveres de sacrifício para a garantia 

da solidariedade. ROXIN, por sua vez, define a posição de garante de proteção como o domínio 

sobre o desamparo do bem jurídico, dividindo-a em três grandes grupos: i) relações de proteção 

familiares ou análogas às famílias; ii) a assunção de outras funções de proteção; e iii) posições 

de proteção baseadas em posições orgânicas e em deveres dos titulares de um cargo. 

No primeiro caso tratado por ROXIN, estão incluídas a relação dos pais com os filhos, 

outras relações de parentesco e o matrimônio e relações de casais análogas ao matrimônio. A 

relação dos pais com os filhos abrange os já mencionados casos da mãe com os filhos menores, 

dos filhos em relação ao cuidado com os pais idosos. Em qualquer desses casos, tanto a mãe 

quanto os filhos exercem um domínio de cuidado sobre os filhos, os quais necessitam e 

dependem da proteção de seus pais em sua situação de desamparo.401 ROXIN vai além ao 

sustentar que há a posição de garante de proteção de um dos pais (a mãe, por exemplo) nos 

casos em que o perigo provém do pai e somente pode ser evitado por meio de uma 

denúncia.402As outras relações de parentesco tratam da assunção de uma função de proteção 

independente da especial relação de parentesco ou nos casos de parentes distantes. Acerca da 

posição de garante dos pais frentes aos filhos, ROXIN registra que: 

 

                                                      
400 ESTELLITA, Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, p. 96. 
401 ROXIN, Derecho Penal: Parte general. Tomo II, p. 862. 
402 ROXIN, Derecho Penal: Parte general. Tomo II, p. 859. 
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La posición de garante de los padres frente a los niiios menores que viven en 

la casa familiar es indiscutida. Esta posición se consideraba antes respaldada 

(y todavía hoy se sigue haciendo así en parte) en la ley, la cual assigna a los 

padres en los §§ 1626 ss, BGB el cuidado de las personas y bienes. Pero 

aunque los deberes derivados del Derecho civil no se consideren decisivo (cfr. 

nm. ll.12), en cualquier caso los padres ejercen el dominio del cuidado de sus 

hijos, los cuales necesitan y dependen de la protección de sus padres en su 

situación de desamparo.403 

 

Quanto ao matrimônio e relações de casais análogas ao matrimônio, ROXIN 

apresenta os casos em que a posição de garante pressupõe uma comunidade de vida ou 

convivência efetiva posta em prática, não bastando apenas o compromisso para a sua efetivação. 

O fundamento dessa posição de garantia está na proximidade ao bem jurídico que deve ser 

protegido e na relação de confiança recíproca, que enseja o surgimento de relações de 

dependência. 

O segundo grupo refere-se à assunção de outras funções de proteção. O artigo 13, §2º, 

alínea b, do CPB, possibilita que os deveres de proteção sejam assumidos por indivíduos que 

não tinham originariamente o dever de proteger o bem jurídico404. Paralelamente às relações de 

proteção familiares e aquelas que seriam análogas a elas, ROXIN situa os outros casos de 

assunção de funções de proteção, que fundamentariam uma posição de garante. Para o autor, 

este segundo grupo substitui a posição de garante por contrato apresentada pela teoria formal 

do dever jurídico.  

Para tanto, ROXIN oferece o exemplo do médico frente a seu paciente ou dos 

instrutores de natação ou de uma auto-escola, e afirma, uma vez mais, que a assunção real de 

uma função de proteção é absolutamente independente da existência ou não de um contrato. 

Nessa perspectiva, a função de proteção (remetendo-se à divisão oferecida por KAUFMANN) 

que fundamentaria uma posição de garante se origina, em grande parte dos casos, por um ato 

de confiança daquele que se encontra desamparado e que necessita de ajuda, como nos casos 

do médico ou do guia da montanha, citados por ROXIN.405  

Outrossim, o mesmo autor afirma que a função de proteção pressupõe uma relação de 

dependência entre o garante e o sujeito a ser protegido. E a mencionada relação existe porque 

o sujeito, confiando na proteção do garantidor, se expõe a perigo ou a causa do desamparo do 

                                                      
403 ROXIN, Derecho Penal: Parte general. Tomo II, p. 857. 
404 ESTELLITA, Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, p. 96. 
405 ROXIN, Derecho Penal: Parte general. Tomo II, p. 866. 
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sujeito está ligada à confiança no garantidor que o faz prescindir de outras medidas de 

segurança.406 ROXIN, ainda não satisfeito, registra que a autonomia da personalidade da 

pessoa a ser protegida é um pressuposto do dever de proteção e, para justificar tal 

posicionamento, menciona o caso em que um amigo acolhe o outro em sua casa por estar 

enfermo e, a pedido deste último, o deixa morrer, pois estava diante de uma decisão por livre e 

espontânea vontade.407 

O terceiro e último grande grupo trata das posições de proteção baseadas em posições 

orgânicas e em deveres dos titulares de um cargo. ROXIN parte do pressuposto de que as 

pessoas jurídicas necessitam confiar seus bens jurídicos aos seus órgãos, que se convertem em 

garantes de proteção, uma vez que aquelas não podem atuar por si mesmas. Assim, os órgãos 

assumiriam uma função de proteção em relação ao patrimônio daquela pessoa jurídica, de modo 

que, em havendo negligência ou inatividade que implique prejuízo à pessoa jurídica, poderá o 

dirigente ser responsabilizado por administração desleal a título omissivo.408  

O mesmo raciocínio valeria para o Estado, por ele necessitar de funcionários e 

empregados para assumir essa função de proteção. Assim, aquele funcionário que não proteja 

os interesses patrimoniais do Estado poderá ser responsabilizado, da mesma forma que o 

dirigente de empresa, por administração desleal por omissão.409 A administração da justiça 

também está inserida neste terceiro grande grupo. Nesse ponto, ROXIN registra que “También 

son garantes ante todo aquellos a los cuales se les confia el proceso penal como misión o 

cometido oficial (jueces penales, fiscales, funcionários de policía, personal auxiliar de la 

fiscalía (...).” 410 Para finalizar, o autor alemão ainda faz referência à discussão acerca de o 

Estado ter obrigações de proteção frente aos cidadãos e aos bens jurídicos da comunidade, como 

no caso da proteção das águas.411 

SCHÜNEMANN, conforme afirmado no transcorrer desta dissertação, sustenta que o 

dever de garante surge do domínio do garante sobre a causa do resultado, o que justifica a 

equiparação da omissão imprópria com o comportamento ativo.412 Especificamente em relação 

                                                      
406 ZAFFARONI sustenta que a relação de confiança é essencial para que a assunção voluntária vincule o sujeito 

para fins de garantir a incolumidade do bem jurídico protegido. Nas palavras do doutrinador argentino: “En cuanto 

a la confianza, de la circunstancia de que sea ésta la que fundela posición de garante, y no el contrato em si, no 

puede concluirse que debe ser tal que haya determinado al outro participante a prescindir de otras medidas de 

seguridad, porque la confianza mutua (Vertrauen um Vertrauen), no tiene por qué estar dada de esta manera(...).” 

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Tratado de Derecho Penal: Parte general III. Buenos Aires: EDIAR, 1981, p. 468. 
407 ROXIN, Derecho Penal: Parte general. Tomo II, p. 867. 
408 ROXIN, Derecho Penal: Parte general. Tomo II, p. 873. 
409 ROXIN, Derecho Penal: Parte general. Tomo II, p. 874. 
410 ROXIN, Derecho Penal: Parte general. Tomo II, p. 874. 
411 ROXIN, Derecho Penal: Parte general. Tomo II, pp. 876-881. 
412 Posição adotada neste trabalho. SCHÜNEMANN, Cuestiones básicas de dogmática jurídico penal, p. 537. 
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à posição de garante de proteção dos dirigentes de empresa, o autor parte da ideia das 

verdadeiras relações de poder e influência nas empresas, registrando que a simples posição mais 

elevada na hierarquia da empresa não implica automaticamente a responsabilidade a título de 

garante413, sendo fundamental o domínio imediato sobre a coisa ao menos em forma de 

custódia.414 

Para o autor, o dirigente de empresa ostenta um domínio dos seus elementos e 

procedimentos, de modo que o fundamento de sua posição de garante está na sua possibilidade 

de organizar livremente o seu âmbito de competência. SCHÜNEMANN afasta, desde logo, o 

argumento de que o domínio material se daria em razão do poder legal de mando, conferindo 

especial importância à compactação de informações que os dirigentes possuem.415  

 Para SCHÜNEMANN o dever de garante surge quando houver i) domínio fático sobre 

os elementos perigosos do estabelecimento (empresa); ii) poder de mando sobre os 

trabalhadores fundamentado legalmente; e iii) a responsabilidade de garantia dos superiores 

pelas ações dos seus subordinados. Quanto ao domínio fático sobre os elementos perigosos do 

estabelecimento, SCHÜNEMANN sustenta que o titular da custódia, assim como aqueles que 

compartilham com ele a custódia de determinado bem jurídico, serão responsáveis de acordo e 

na medida de seu domínio, que supõe um âmbito espacial de influência do garante no qual se 

encontra o objeto perigoso.  

A “dosagem” desse domínio para cada titular da custódia é especialmente importante 

no âmbito empresarial, diante da divisão de trabalho, que enseja a coordenação de ações 

particulares para eliminar um perigo ou para defender um bem jurídico de ataques externos. E 

aqui SCHÜNEMANN apresenta uma importante distinção entre os cotitulares de custódia: 

aquele que estiver mais próximo da coisa (do perigo) deve executar as atividades materiais de 

acordo com suas competências, denominadas pelo autor de deveres primários de garante; os 

superiros hierárquicos, que estão mais distantes da coisa, estão obrigados a coordenar e 

controlar a atuação do subordinado.416 

Nessa linha de raciocínio, o autor alemão afirma que, tendo em vista a complexidade 

resultante da divisão do trabalho quanto aos objetos e procedimentos da empresa, somente seria 

possível eliminar o perigo por meio de uma coordenação das ações particulares, de modo que 

                                                      
413 Para ESTELLITA, “a mera designação de documentos sociais ou no organograma da companhia será 

irrelevante se não corresponder ao seu exercício fático. ESTELLITA, Responsabilidade penal de dirigentes de 

empresas por omissão, p. 104 
414 SCHÜNEMANN, Cuestiones básicas de dogmática jurídico penal, p. 540. 
415 SCHÜNEMANN, Cuestiones básicas de dogmática jurídico penal, p. 540. 
416 SCHÜNEMANN, Cuestiones básicas de dogmática jurídico penal, p. 539. 
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a institucionalização de um dirigente em determinado cargo atribui a ele um domínio. O 

conhecimento se converte em poder e o poder em dever de garante. Nada obstante, a 

responsabilidade de garantia dos superiores pelas ações dos seus subordinados resulta do 

domínio do superior em razão da organização hierárquica da empresa.417  

Não está baseado, portanto, apenas no poder de mando, que se faz efetivo por meio do 

direito de direção do empregador, mas também na maior capacidade de informação daquele 

dirigente/superior, que possui um conhecimento do domínio por meio da compactação da 

informação, que são, em regra, parcialmente transmitidas aos níveis mais baixos. O autor 

reconhece que deve haver, nesse ponto, a disponibilidade do subordinado de receber as 

informações e agir de acordo com elas, de modo que o dirigente nunca será responsável por um 

fato excessivo do subordinado.418  

O superior tem o poder de impor as condições de trabalho e tarefas concretas ao 

subordinado, dentro dos limites legais, as quais devem ser cumpridas dentro da lógica 

organizacional produtiva da empresa. Como consequência lógica, deve o superior adotar todas 

as diligências possíveis para garantir que as tarefas executadas nas condições por ele impostas 

e de acordo com suas ordens, sejam inócuas, ou o mais próximo disso, para o subordinado.  

Em palavras diversas: o superior deve eliminar ou reduzir ao máximo permitido 

qualquer possibilidade que implique a ameaça significativa para a vida, saúde e integridade 

física do subordinado. E, em se tratando dos dirigentes de empresa, “a resposta dependerá do 

exame concreto da dinâmica de funcionamento dos órgãos de administração e do grau de 

autonomia dos departamentos, unidades ou setores.”419  

 

 

5.4.2 Delegação, divisão de funções e princípio da confiança 

 

    

Abre-se este tópico, ainda que de forma breve, devido à importância de se dedicar 

alguns apontamentos acerca daquilo que aqui se chamou de “dosagem” do domínio para cada 

                                                      
417 SCHÜNEMANN, Cuestiones básicas de dogmática jurídico penal, p. 539. Sobre o tema, assim se manifestou 

ESTELLITA: “as delegações em cadeia implicam gradação na intensidade dos deveres de garantidor nas 

estruturas verticais, tornando esses deveres mais gerais na cúpula da empresa – até restarem apenas deveres de 

controle e coordenação – e mais específicos nas camadas inferiores.” ESTELLITA, Responsabilidade penal de 

dirigentes de empresas por omissão, p. 149. 
418 ESTELLITA faz uma análise histórica e detalhada do pensamento de SCHÜNEMANN acerca do fundamento 

material da posição de garante dos dirigentes de empresas que, no caso de sua obra, seria aplicável aos deveres de 

vigilância. ESTELLITA, Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, p. 111. 
419 ESTELLITA, Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, p. 171. 
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titular da custódia de determinado bem jurídico. Isso porque, uma vez que a empresa moderna 

é uma engrenagem caracterizada pela divisão do trabalho e repartição de competências, e o 

produto final é resultado da atuação de diversos sujeitos, é fundamental que se determine o 

âmbito de competência de cada um deles, com seus respectivos deveres, sejam eles de custódia 

ou de vigilância, quando e como se aplica o princípio da confiança na realização das suas 

tarefas. E aqui não se está reconhecendo a existência da prosaica divisão empresarial, entre 

diretorias e gerências, mas sim aquela que conta com órgãos laterais – órgãos organizados na 

forma hierárquica e órgãos organizados na forma de distribuição de tarefas e colaboração. 

Todos esses órgãos, por sua vez, podem ter as funções exercidas por uma pessoa ou órgãos 

colegiados. 

Basta imaginar o exemplo em que o Conselho Administrativo de determinada SA 

autoriza a compra ou a venda de uma refinaria, utilizando-se de informações que foram 

passadas por comitês pertencentes aos referidos órgãos laterais, que enviaram os seus pareceres 

via Diretoria. São inúmeros os participantes dessa decisão e não é tarefa das mais simples, ou 

ao menos não deveria ser, atribuir a contribuição de cada pessoa nos fatos. 

Mas este exemplo poderia ser considerado como uma exceção, um exagero para 

justificar o problema envolvendo a delegação. Veja-se outro, agora mais simples: determinada 

Sociedade Limitada pratica um crime tributário. Nesse caso, não será apenas um indivíduo que 

praticará o referido delito, pois muito raramente o próprio empresário, que aqui se chamará de 

sócio administrador, fará a declaração de imposto de renda e, posteriormente, o seu protocolo, 

uma vez que essa função é corriqueiramente terceirizada, de modo que outra pessoa, de posse 

dos dados, fará o preenchimento e o protocolo da declaração. 

RAGUÉS I VALLÈS tratou do assunto pela ótica da distribuição da função, ao 

registrar que se tem no âmbito horizontal uma divisão de funções e competências, ainda que 

sejam divididos em comitês. No âmbito vertical, por outro lado, há a atribuição, delegações de 

funções e, em alguns casos, a simples execução de tarefas, com transferência de poder de cima 

para baixo. Essa divisão de funções e competências horizontal e vertical implica a divisão de 

conhecimento, com a finalidade de organizar, agilizar decisões e concentrar em área de 

expertise, pois quando se divide uma competência (esse cenário, respeitadas as devidas 

proporções, pode ser visto nas especializações dos profissionais nas mais diversas áreas, como 

na medicina, no direito ou na engenharia), ocorre uma divisão de conhecimento, pois não há 

como a área operacional de uma construtora de edifícios conhecer as atribuições da área 

administrativa). A delegação é, portanto, a transferência de atividade visando a divisão de 

trabalho, envolvendo o delegante – pessoa com competência específica para a função 
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empresarial – e o delegado. A legislação brasileira trata da delegação em alguns dispositivos. 

A regra é a vedação da transferência da responsabilidade da sociedade para outrem, conforme 

os artigos 1018, do CCB/02 e 139, da LSA: 

 

Art. 1018 - Ao administrador é vedado fazer-se substituir no exercício de suas 

funções, sendo-lhe facultado, nos limites de seus poderes, constituir 

mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações 

que poderão praticar.420 

 

A administração da companhia competirá, conforme dispuser o estatuto, ao 

conselho de administração e à diretoria, ou somente à diretoria. 

§ 2º As companhias abertas e as de capital autorizado terão, obrigatoriamente, 

conselho de administração. 

Art. 139. As atribuições e poderes conferidos por lei aos órgãos de 

administração não podem ser outorgados a outro órgão, criado por lei ou pelo 

estatuto.421 

 

Nessa perspectiva, faz-se mister a análise de alguns pontos importantes que tocam a 

delegação no âmbito empresarial. O principal limite da responsabilidade do dirigente ou de um 

órgão diretivo está na delegação de funções, vinculada ao princípio da confiança, uma vez que 

se confia que todos se comportem de modo correto. Como exemplo corriqueiro, ao se avaliar o 

cuidado de determinado condutor que cruza uma esquina no semáforo verde, deve-se entender 

que ele pode confiar razoavelmente que os demais condutores que circulam pela outra via, a 

qual está, naquele momento, sob o semáforo vermelho, parem os seus veículos, não se exigindo 

uma atenção especial nesse sentido.  

Trazendo para o âmbito empresarial, a confiança se apresenta quando um superior 

delega uma função a um delegado e confia que ele se comporte corretamente e cumpra todas 

as normas que regulam a atividade empresarial. Da mesma forma, quando o delegado passa as 

informações acerca de determinada atividade a um subordinado, confia que ele as realize de 

forma correta e de acordo com aquilo que fora para ele passado. Entretanto, o princípio tem 

limites bastante claros, uma vez que a confiança deve ser relativizada quando restar evidente 

que a conduta do confiado defrauda as expectativas, rompendo com a razoabilidade de seguir 

confiando. 

                                                      
420 Acesso em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm  
421 Acesso em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6404compilada.htm  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6404compilada.htm
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Isso é especialmente importante no âmbito das estruturas verticais, como no já citado 

caso de delegação. Acerca do assunto, ESTELLITA registra que: 

 

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, devendo intervir quando tem sinais de que a 

confiança é injustificada. O delegante só pode confiar quando escolher o 

delegado de forma adequada, instruindo corretamente e lhe dando condições 

materiais para o desempenho adequado das tarefas abrangidas pelo âmbito de 

competência delegado. Para o delegado que exerce ilegalemente novo ato de 

delegação, a posição de garantidor se constitui sobre a base da ingerência, em 

virtude do atuar precedente não permitido (artigo 13, §2º, c, CPB).422 

 

Nessa perspectiva, o dirigente somente pode confiar que o subordinado desempenhará 

corretamente as suas funções quando estabelecer um sistema inidôneo e efetivo para o controle 

do cumprimento daquilo que foi ordenado, assim como não haja sinais que permitam desconfiar 

do descumprimento. Caso o subordinado, mesmo diante do sistema de controle opte por burla-

lo, é natural que não se sustente uma infração aos deveres de cuidado por parte do dirigente da 

empresa.  

Outro ponto digno de nota é que não se deve confundir a delegação com a mera 

transferência de funções. A bem da verdade, o delegante, mesmo com a delegação, não perde 

alguns deveres em relação ao objeto da delegação, ou seja, ao se delegar uma função não se 

dissolve por completo eventual dever de garante do delegante. Assim, o delegante será um 

garantidor secundário do garante principal, o delegado que, por força da atividade empresarial 

desempenhada, está mais próximo do bem jurídico protegido, com maiores deveres que o 

delegante.  

Nada obstante, não é qualquer objeto que pode ser passivo de delegação no Direito 

Penal e, caso o delegante opte por transferir as funções para o delegado, terá ele que fornecer 

instrumentos para que este último possar exercer as funções ora delegadas, de modo que a 

delegação ampliará o âmbito de possíveis obrigados em razão de uma posição de garante (seja 

ele secundário ou principal)423.  

                                                      
422 ESTELLITA, Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, p. 170. 
423 A divisão de trabalho, conforme sustentado por SCHÜNEMANN, busca a eliminação do perigo por meio da 

coordenação de ações particulares, seccionando os deveres em primários, que estabeleceriam o já trabalho controle 

da fonte de perigo; e deveres secundários de garante, os quais resultariam de uma vigilância e controle. 

SCHÜNEMANN, Cuestiones básicas de dogmática jurídico-penal, p. 538. 
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Ainda nesse ponto, SILVA SÁNCHEZ, ao tratar dos deveres secundários ou residuais 

do delegante, afirma que, a despeito da delegação, subsistem deveres “em suas mãos”, como o 

da seleção do delegado, vigilância e controle de sua atividade, informação, formação, emprego 

de meios econômicos e materiais, organização, coordenação e um dever de intervenção. Assim, 

o delegado será o principal responsável e autor de eventual omissão de um dever de garante e 

o delegante considerado um partícipe. Sugere-se, abaixo, um organograma explicativo, no qual 

cada seta direcionada para baixo simboliza a proximidade/distanciamento do garante em 

relação ao bem jurídico: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

É de se reconhecer que a delegação é um mecanismo certamente indispensável para 

que uma organização hierárquica possa funcionar de modo razoável, de modo que a delegação 

careceria de utilidade se toda a responsabalidade se concentrasse no delegante.  

MONTANER FERNÁNDEZ, quando tratou do instituto da delegação, dividiu os 

sujeitos em delegante, delegado e delegatário.424 Nesse sentido, somente se verificará a 

responsabilidade do delegado quando houver a transferência completa de competências, de 

modo que o delegante não guarde mais quaisquer competências, pois, somente assim se poderá 

afirmar que houve a assunção da competência por parte do delegado.425 Por outro lado, caso 

cesse a atividade delegada por parte do delegante, interrompe-se o dever de proteção ou 

vigilância em virtude do gerenciamento do agente originário, qual seja o delegante.  

O tema é proporcionalmente rico e controverso e, por fidelidade acadêmica, não seria 

possível tratar em breves e sintéticas páginas de todos os subcasos que a delegação apresenta. 

                                                      
424 MONTANER FERNÁNDEZ, Raquel. Gestión empresarial y atribución de responsabilidad penal. A 

propósito de la gestión medioambiental. Barcelona: Atelier, 2008, p. 89 e ss. 
425 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Fundamentos dei derecho penal de la empresa, p. 97. 
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Ainda assim, é de se ressaltar que a doutrina estabeleceu critérios que limitam a transferência 

de responsabilidade, de modo que a delegação de responsabilidade somente será possível 

quando observados alguns requisitos. De forma resumida: i) a delegação limitará efetivamente 

a responsabilidade quando responder a verdadeiras necessidades organizativas e não como uma 

forma de “terceirizar responsabilidades próprias”; ii) o delegado deve ser qualificado e com 

condições necessárias para desenvolver adequadamente as tarefas encomendas, sendo de 

responsabilidade do delegante a seleção adequada desse delegado; iii) que o delegante coloque 

à disposição do delegado os meios necessários (materiais, informação e pessoais) para o 

cumprimento de sua atividade; e, principalemente, iv) que haja efetiva assunção por parte do 

delegado das funções ora delegadas.426  

Contudo, ainda que sejam cumpridos todos os requisitos acima mencionados, a 

delegação não exime por completo o delegante de sua responsabilidade, que passa do obrigado 

primário, para uma posição de garantia secundária que resulta em certos deveres de custódia e 

vigilância residuais.427 Em que pese tudo que foi dito até aqui, é certo que o tema da 

responsabilização ou sanção do delegante ainda não se encontra pacificado na doutrina. 

SCHÜNEMANN, por exemplo, afirma que o delegante somente responderá em cinco casos 

específicos: i) eleição descuidada do delegado; ii) distribuição imprecisa das tarefas; iii) 

insuficiente instrução do delegado; iv) intervenção omissiva em irregularidades conhecidas e 

v) não execução de mostras aleatórias.428 Com efeito, e de todo o exposto, a delegação de 

funções deve ser concebida como uma operação válida e de acordo com requisitos rígidos, de 

modo a aproveitar as vantagens próprias da especialização de cada atividade.   

 

 

5.5 Os dirigentes como garantes de proteção dos bens da sociedade empresária 

 

 

Sempre que o tema da omissão é o objeto de análise da doutrina jurídico-penal, muitos 

dos pontos que o tocam encontram dissensos entre os autores, sobretudo quanto à omissão 

imprópria e a posição de garante. Entretanto, quando a doutrina se dedicou ao tema da posição 

                                                      
426 PASTOR MUÑOZ, Nuria; COCA VILA, Ivó. El delito de administración desleal. Ed. Atelier, Barcelona, 

2016, p. 173. Para maior aprofundamento acerca do tema da delegação no âmbito empresarial, remeto o leitor para 

ESTELLITA, Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, p. 147-151. 
427 PASTOR MUÑOZ; COCA VILA, El delito de administración desleal, p. 174. 
428 SCHÜNEMANN, Bernd. Los fundamentos de la responsabilidad de los órganos de dirección de empresas. 

Madrid, 2002, pp. 139 e 140. 
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de garantidor de proteção dos dirigentes em relação aos bens da empresa houve pleno 

reconhecimento dessa posição.429  

De acordo com o entendimento que se vem adotando nesta dissertação, na omissão, o 

domínio se dá ou sobre a causa essencial do resultado ou sobre a vulnerabilidade e o desamparo 

da vítima.430 Assim, o fundamento do dever de garante está no domínio sobre o desamparo da 

vítima, não havendo relação com o comportamento anterior do garante, mas sim com a inércia 

diante do seu domínio.431 

No caso aqui tratado, o domínio do dirigente se dá em razão do desamparo da vítima 

e da relação de custódia. Isso porque, conforme afirmado por ROXIN as “personas jurídicas 

no pueden actuar por si mismas éstas tienen que confiar sus bienes jurídicos a sus órganos. los 

cuales se comierten por dio en garantes de protección.”432 E, por tais razõs, conclui o autor 

que “Los órganos tienen ante todo uma función de protección con respecto al patrimonio de 

la persona jurídica.”. 

Quanto às relações de custódia, e parafraseando ESTELLITA, são elas advindas das 

leis – legislação societária, como os deveres de cuidado, lealdade e de informação – ou dos 

contratos.  A autora afirma que o artigo 142, da LSA, é a expressão máxima dessa relação de 

custódia, uma vez que determina a competência privativa do Conselho de Administração, 

delegando ao estatuto os poderes para regular as atribuições dos diretores (artigo 154, da LSA), 

salvo quando a própria lei dá privatividade aos diretores para prática de determinados atos 

(artigo 176, da LSA). 433 

Assim, na omissão dos deveres que encontram conteúdo, mas não fundamento, nas 

leis extrapenais, podem os dirigentes ser punidos a título de omissão, sempre quando 

preenchidos todos os outros requisitos para a imputação omissiva que já foram detidamente 

analisados. Feita essa introdução necessária, passa-se a analisar os deveres do dirigente de 

empresa.  

 

 

 

 

                                                      
429 ESTELLITA, Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, p. 195. 
430 SCHÜNEMANN, Fundamentos y Limites, p. 383. 
431 SCHÜNEMANN, Fundamentos y Limites, pp. 351 e ss. 
432 ROXIN, Derecho Penal: Parte general. Tomo II, p. 873. 
433 ESTELLITA, Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão, p. 198. 
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5.5.1. Deveres do dirigente 

 

 

Os direitos e deveres da empresa não pertencem aos seus dirigentes, mas é por meio 

dessas pessoas naturais, que efetivamente compõem o órgão da sociedade, que eles se 

materializam e se fazem presentes. Isso é especialmente importante nos casos referentes à 

posição de garantia de proteção, dado que as leis extrapenais (como o CCB/02 e a LSA) 

fornecerão o conteúdo dos deveres que incumbem ao garantidor que tem o domínio sobre a 

causa do resultado, o desamparo da vítima ou uma relação de custódia com ela.  

Em linhas gerais, será de competência do Conselho de Administração, conforme rege 

o artigo 142, da LSA, i) fixar a orientação geral dos negócios sociais, eleger e destituir diretores 

da companhia e determinar-lhes as atribuições; ii) fiscalizar a gestão dos diretores, examinando 

a qualquer tempo os livros e papéis da companhia, e solicitar informações sobre contratos 

celebrados ou em via de celebração e sobre quaisquer outros atos; convocar assembléia geral, 

quando julgar necessário; iii) manifestar-se a respeito do relatório da administração e contas da 

diretoria iv) deliberar, quando autorizado pelo estatuto, sobre emissão de ações ou de bônus de 

subscrição; v) autorizar a alienação de bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais e 

a prestação de garantias a obrigações de terceiros, caso o estatuto não disponha em contrário e 

a escolha e destituição de auditores independentes, se houver. 

Já o artigo 153, da LSA, prevê o dever de diligência do dirigente, prescrevendo alguns 

padrões de comportamento. Há, naquele dispositivo, combinações de elementos para a conduta 

que devem ser seguidos. Tais padrões normativos, ou standards, são amplos e flexíveis, a fim 

de abranger variadas situações, tendo a boa-fé como o princípio condutor destes standards. Ser 

diligente é empregar, na condução dos negócios sociais, as cautelas, os métodos, as 

recomendações, os postulados e as diretivas na administração de empresas. Nesse sentido, 

correspondem a obrigações de meio e não de resultado, ou seja, devem-se aplicar técnicas 

adequadas para a efetiva realização dos fins sociais. 

O dever de supervisionar os atos praticados pelos seus subordinados é considerado 

como uma espécie do gênero dever de diligência, pressupondo a tomada de decisões informadas 

e adequadas, com a devida supervisão de seus subordinados e de terceiros, objetivando os 

benefícios para a empresa. Ademais, o dever ético vem expresso no artigo 154, da LSA, ao 

estabelecer que o dirigente deve lograr os fins e interesses da companhia, desde que satisfeitas 

as exigências do bem público e a função social da empresa. O mesmo artigo prevê que sejam 

satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa. Isso não significa que 
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estes interesses devem sobrepujar outros interesses acima da lucratividade da empresa, mas sim 

que devem nortear a conduta do dirigente pela harmonização dos fins sociais com os demais 

interesses da comunidade.434  

Quanto ao desvio de poder, a Lei apresenta um rol de situações que o caracterizam, 

sendo vedado ao dirigente a prática do ato de liberdade à custa da companhia. Tal ato de 

liberdade é caracterizado por ser aquele que acarreta a diminuição do patrimônio social sem 

qualquer contrapartida de natureza econômica.435 

Bem por isso que a Lei coíbe que os dirigentes tomem por empréstimo os recursos ou 

bens da própria companhia sem prévia autorização, estando vedado, da mesma forma, o 

recebimento de vantagens pessoais de terceiros, traduzidas em comissões e presentes, em razão 

do exercício de seu cargo, sem autorização pelo estatuto ou pela assembleia geral. 

O dever de lealdade, de acordo com o artigo 155, da LSA, exprime a fidelidade à 

empresa, mantendo reserva (dever de sigilo) sobre os negócios, estando implícita a boa gestão 

dos negócios da empresa436. É de se ressaltar que o referido artigo enumera algumas hipóteses 

de violação do dever de lealdade, pois outras delas podem ser capituladas e declaradas pelo juiz 

e pelas autoridades administrativas, como a própria Comissão de Valores Mobiliários 

estabelece.437 É aqui que se insere a figura do insider trading, considerado como aquele que se 

                                                      
434 SALOMÃO FILHO, Calixto. Sociedade anônima: interesse público e privado. Revista de Direito Mercantil, 

Industrial, Econômico e Financeiro. São Paulo, v. 127, jul/set 2002, pp. 7-12. CARVALHOSA, Modesto. 

Comentários à lei de Sociedades Anônimas. Vol. 3, 6ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 238. 
435 Art. 154 da lei 6.404/76: 

(...) 

§ 1º - O administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem, para com a companhia, os mesmos deveres 

que os demais, não podendo, ainda que para defesa do interesse dos que o elegeram, faltar a esses deveres. 

§ 2º - É vedado ao administrador: a) praticar ato de liberalidade à custa da companhia; b) sem prévia autorização 

da assembléia-geral ou do conselho de administração, tomar por empréstimo recursos ou bens da companhia, ou 

usar, em proveito próprio, de sociedade em que tenha interesse, ou de terceiros, os seus bens, serviços ou crédito; 

c) receber de terceiros, sem autorização estatutária ou da assembléia-geral, qualquer modalidade de vantagem 

pessoal, direta ou indireta, em razão do exercício de seu cargo. 

§ 3º - As importâncias recebidas com infração ao disposto na alínea c do § 2º pertencerão à companhia. Acesso 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6404compilada.htm  
436 CORRÊA-LIMA enumera os problemas frequentemente encontrados em decorrência do descumprimento do 

dever de lealdade, sendo eles: a) situações em que o administrador compete ou concorre com a própria companhia; 

b) existência de conflito de interesses entre administrador e companhia; c) negociações do insider trading; d) abuso 

da minoria e e) venda de controle. CORRÊA-LIMA, Osmar Brina. Sociedade Anônima. 3 ed. Belo Horizonte: 

Del Rey, 2005, p. 75.  
437 Art. 11 da lei 6.385/1976: A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta 

Lei, da lei de sociedades por ações, das suas resoluções, bem como de outras normas legais cujo cumprimento lhe 

incumba fiscalizar, as seguintes penalidades:  

I - advertência; II - multa; III - suspensão do exercício do cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de 

companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou 

registro na Comissão de Valores Mobiliários; IV - inabilitação temporária, até o máximo de vinte anos, para o 

exercício dos cargos referidos no inciso anterior; V - suspensão da autorização ou registro para o exercício das 

atividades de que trata esta Lei; VI - cassação de autorização ou registro, para o exercício das atividades de que 

trata esta Lei; VII - proibição temporária, até o máximo de vinte anos, de praticar determinadas atividades ou 

operações, para os integrantes do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6404compilada.htm
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locupleta à custa dos conhecimentos obtidos em razão de cargo administrativo.438 O conflito de 

interesses se encontra inserido no dever de lealdade, e está previsto no artigo 156, da LSA, 

vedando qualquer intervenção do dirigente em operação social em que tenha interesses 

conflitantes com os da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais 

administradores. A Lei exige, nesse ponto, que o dirigente em conflito comunique a situação 

aos demais, fazendo consignar em ata a natureza e a extensão de seu interesse, em atendimento 

ao dever de lealdade. 

O dever de informar, com previsão no artigo 157, da LSA, obriga o dirigente a 

informar determinadas posições aos participantes da sociedade, sejam elas de cunho pessoal, 

prevista no caput e §§1º e 2º do referido artigo, sejam elas sobre os negócios da companhia em 

geral. O dever de divulgar passou a estar na ordem do dia da luta contra a fraude no mercado 

de valores mobiliário, ficando conhecido como full disclosure no direito americano.439 

São estes, portanto, os principais deveres do dirigente de empresa. Vejam-se, agora, 

alguns dos possíveis delitos que podem ser praticados por omissão do dever de proteção destes 

dirigentes. 

  

 

5.5.2. Crimes contra o patrimônio 

 

 

5.5.2.1. A discussão sobre a administração desleal/infidelidade patrimonial 

 

“Aquí sólo interesa retener que también en el 

Derecho penal patrimonial las posiciones de 

garante sólo se pueden derivar de posiciones de 

protección, y no, como se sostenía antes, de “la 

lealtad y la buena fe”440 

 

 

                                                      
registro na Comissão de Valores Mobiliários; VIII - proibição temporária, até o máximo de dez anos, de atuar, 

direta ou indiretamente, em uma ou mais modalidades de operação no mercado de valores mobiliários. Acesso em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6385.htm  
438 CORRÊA-LIMA, Sociedade Anônima, p. 71. 
439 SANTOS, Alexandre Pinheiro dos; OSÓRIO, Fábio Medina; WELLISCH, Julya Sotto Mayor. Mercado de 

Capitais - Regime Sancionador. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 130-135. 
440 ROXIN, Derecho Penal: Parte general. Tomo II, p. 873. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6385.htm


150 
 

As transformações estruturais da sociedade oportunizaram a aparição de uma 

moderna engrenagem jurídica no âmbito societário, que suscita novas exigências de proteção 

do capital frente aos novos riscos que surgem. Quando se abordam esses novos movimentos 

que preconizaram a criação de novos tipos penais, trabalha-se com critérios de natureza 

político-criminal (avaliando se é adequada e necessária a criação desses tipos penais e, caso se 

responda positivamente à primeira pergunta, afere-se quais são as condições para que o tipo 

penal seja adequado em face das garantias do Direito Penal). 

O legislador tem recorrido com frequência ao Direito Penal para proteger os 

interesses frente aos novos riscos, como nos casos dos ataques ao patrimônio por infrações de 

deveres que ostentam aqueles que receberam as faculdades para administrar e proteger um 

patrimônio alheio.441  

O tipo penal da administração desleal, que não encontra semelhante previsão 

normativa no Brasil, se insere no contexto de transformações ora apresentado e, segundo 

SCHÜNEMANN, é o delito econômico por excelência do nosso tempo, sendo a administração 

desleal dos órgãos societários a sua máxima expressão.442 Trata-se de um tipo penal que protege 

toda forma de patrimônio dos abusos ou excessos no exercício das faculdades de administração 

que foram confiadas a determinado indivíduo. Os ataques se produzem porque o autor do delito 

tem uma posição jurídica especial (função) que o obriga a proteger e resguardar o patrimônio 

alheio administrado.443  

Não há na legislação brasileira, entretanto, a previsão de tal delito. Aqui, costuma-se 

tratar os casos como se apropriação indébita ou estelionato contra a empresa fossem. A 

normativa penal brasileira não possui um crime semelhante à infidelidade patrimonial 

(Untreue) previsto no Código Penal alemão (§ 266). Tem-se tipos penais parecidos, mas que 

não possuem o mesmo conteúdo de injusto e os mesmos elementos da Untreue.  

Como resolver, então, alguns casos como estes que aqui se propõe: Paulo e José, 

membros do Conselho de Administração de uma Sociedade Anônima (SA) destinada ao 

refinamento de petróleo, recebem valores a título de suborno dos representantes de uma 

                                                      
441 Sobre la cuestión y respecto de la administración desleal, en relación al buen gobierno corporativo, 

BACIGALUPO ZAPATER, E.: Falsedad documental, estafa y administración desleal, Ed. Marcial Pons, Madrid, 

2007, pág. 193-196. 
442 SCHÜNEMANN, Bernd. La administración desleal de los órganos societarios: el caso Mannesmann, en 

La administración desleal de los órganos societarios, edits. GÓMEZ-JARA DÍEZ, C., GARCÍA CAVERO, P., 

Ed. ARA, Lima, 2010, p. 15.   
443 ROXIN sustenta que o patrimônio alheio a ser protegido pelo garante não está adstrito às pessoas jurídicas. 

Segundo o autor, os pais tem o dever de cuidado em relação ao patrimônio dos filhos que foi por eles herdado, 

devendo “impedir que otros se enriquezcan con ese patrimonio, si no quieren correr el riesgo de ser castigados 

por el delito de administración desleal (§ 266).” ROXIN, Derecho Penal: Parte general. Tomo II, p. 858. 
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construtora denominada “A” para, violando a concorrência, fechar o contrato de prestação de 

serviços com a construtora “X” e, ao mesmo tempo, proporcionar o pagamento de vantagens a 

políticos. Se há um crime praticado por Paulo e José, deve-se responder acerca da capitulação 

da conduta e se Paulo e José devem responder por terem se desvinculado da obrigação que 

tinham com a administração do patrimônio da SA. 

Outro exemplo: a empresa administradora de cartões de crédito “Texcard” concede 

elevados valores a título de doações a dois partidos políticos brasileiros. No entanto, descobre-

se que esses valores ultrapassam o capital social da administradora de cartões de crédito e que 

essas doações não implicam nenhum benefício para a empresa. Quando procurados pelos 

acionistas, os membros da diretoria da administradora de cartões de crédito não souberam 

explicar em detalhes os motivos que ensejaram as doações. Aqui, como no exemplo anterior, 

deve-se indagar se houve a prática de algum crime e qual seria a sua capitulação. 

O Direito comparado, sobretudo aquele com tradição jurídica mais próxima do Brasil 

vem tratando do problema da infidelidade patrimonial há algum tempo. Na Espanha, por 

exemplo, houve importante alteração legislativa para incorporar a administração desleal, que 

assim está prevista no artigo 252, do Código Penal espanhol: 

 

“1. Serán punibles con las penas del artículo 249 o, en su caso, con las del 

artículo 250, los que teniendo facultades para administrar un patrimonio 

ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas 

mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las 

mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado.  

2. Si la cuantía del perjuicio patrimonial no excediere de 400 euros, se 

impondrá una pena de multa de uno a tres meses”444 

 

O fundamento da administração desleal é a violação dos deveres por aquele que 

ostenta a administração dos bens, incluindo o dever de não realizar atos que lesionem o 

patrimônio. O administrador não só está impedido pelo dever genérico de não causar danos ao 

patrimônio confiado (dever negativo), como também está obrigado a atuar de tal modo que isso 

signifique ajuda ou fomento do bem jurídico que lhe foi confiado (dever positivo). O que se 

protege de maneira imediata no delito de administração desleal é o patrimônio do sujeito 

passivo. 

                                                      
444 Lei Orgânica 10/1995, de 23 de novembro, do Código Penal. Acesso em BOE, www.boe.es. 

http://www.boe.es/
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Faz-se fundamental, nesse ponto, uma análise dos antecedentes legislativos do delito 

de administração desleal e a sua relação com a infidelidade patrimonial. A primeira referência 

se encontra no Código Penal espanhol do ano de 1822, que previa uma conduta genérica de 

administração desleal, fundamentada nos deveres de legaldade e fidelidade.445 Já em 1928, o 

artigo 734 previa a proibição de transmissão de notícias, comunicações ou informes contrários 

à verdade. O projeto do Código Penal espanhol de 1994 foi aquele que estabeleceu um delito 

de administração desleal especificamente societário, incluindo os administradores de fato ou de 

direito, fazendo referência apenas às sociedades mercantis.446 

Foi com o Código Penal de 1995 que o legislador espanhol introduziu a regulação 

dos delitos socioeconômicos, com previsão específica para os delitos societários. Mas foi a 

reforma operada em 30 de março de 2015 que alterou substancialmente a tipificação da 

administração desleal, que veio a substituir o modelo especificamente societário do derrogado 

artigo 295. A Espanha passou, então, a caminhar no mesmo sentido de outras legislações 

europeias, como no caso da Alemanha (1933), Austria (1931) e Itália (1942), que positivaram 

um modelo de administração desleal autônomo e independente dos delitos societários.447  

Assim, buscou-se dar respostas a uma série de práticas ilícitas, uma vez que grande 

parte delas não se tratava de infidelidade patrimonial com engano prévio ao administrado ou 

apropriando-se de bens da empresa, restando difícil, ou até impossível, imputar determinada 

conduta, pois não estavam abarcadas nem pelo estelionato e nem pela apropriação indébita.  

Isso porque restaria excluída a tipicicade nos casos de estelionato, porquanto não haveria 

engano e, aquele que engana, no sentido de ser desleal, seria o mesmo que realizaria a 

disposição patrimonial. O caso da apropriação indébita não teria melhor sorte: não se trata de 

apropriação de dinheiro ou coisas móveis entregues que obrigue o suposto apropriador a 

devolver, mas sim de prejuízos que afetam o patrimônio em geral.448 

                                                      
445 Assim estava previsto no Código Penal espanhol de 1822. “El administrador o el encargado de bienes o de 

negocios, que faltando a la lealtad que debe a su principal, descubriere en perjuicio del mismo los secretos del 

patrimonio, administración o cargo que tuviere confiado, o extraviare fraudulentamente los instrumentos que se 

le hubieren entregado, o en otra manera se hubiere portado con dolo en su encargo o administración, sufrirá la 

pena de reclusión de 3 meses a un año, y una multa de cincuenta a sesenta duros”.   
446 MARTÍNEZ BUJÁN-PÉREZ, Carlos. El delito societario de administración fraudulenta. (Entre el delito 

patrimonial de la “infidelidad” y el delito societario del “abuso de facultades jurídico-sociales”), en EPCr, 

Proyecto de investigación Delitos económicos, dir. MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., Universidad de la Coruña, 

vol. XVII, Santiago de Compostela, 1994, p. 23-24.   
447 BACIGALUPO ZAPATER, Enrique. Falsedad documental, estafa y administración desleal. Ed. Marcial 

Pons, Madrid, 2007, p. 204.   
448 BACIGALUPO ZAPATER, Enrique. La problemática de la administración desleal en el derecho penal 

español (Consideraciones comparativas entre el Derecho alemán y el español), en Estudios Jurídicos: Hacia 

un Derecho penal económico europeo, Jornadas en honor del Profesor KLAUS TIEDEMANN en la UAM del 14-

17 de octubre de 1992, BOE, Madrid, 2005, p. 387.   
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Alguns autores afirmaram que o legislador espanhol importou o §266 StGB 

alemão449, e que não se tratava especificamente de um delito de administração desleal, mas de 

um tipo genérico de infidelidade patrimonial ou gestão desleal (Untreue). Isso porque, o 

Código Penal alemão distingue entre um delito de apropriação indébita (§246) e um delito de 

infidelidade ou deslealdade patrimonial (§266)450, para evitar que haja alguma lacuna de 

punibilidade, como aquela observada entre nós. O tipo penal de infidelidade patrimonial é 

dividido em duas partes, sendo composto por duas condutas principais: (i) aquele que abusa 

dos poderes conferidos por Lei, por ordem da autoridade ou por negócio jurídico, para dispor 

sobre o patrimônio alheio ou para obrigar a outro; (ii) ou quem lesa o dever que lhe incumbe 

de proteger os interesses patrimoniais alheios derivados da Lei, da ordem de autoridade, por 

negócio jurídico ou de uma relação de confiança, e assim causar prejuízo à pessoa cujos 

interesses deve cuidar, será punido com pena privativa de liberdade de até cinco anos ou com 

multa. 

A Untreue tutela primordialmente o patrimônio da pessoa que foi entregue para o 

administrador, que é o possível sujeito ativo do referido tipo penal,451 assim como exige o 

elemento subjetivo do dolo (dolo direto ou dolo eventual), de modo que o indíviduo se coloque 

como administrador (diretor, gerente, ou membro do Conselho de Administração) daquele 

patrimônio, mas este não pertence a ele. Em relação ao elemento subjetivo do dolo, discute-se 

se deve alcançar tão somente a prática da conduta (realização de determinado comportamento 

que caracterizará uma infidelidade) ou se é imprescindível a vontade de praticar o crime de 

causar um prejuízo patrimonial, como nos casos em que a manobra efetiva da Untreue, ao invés 

de dar prejuízo, aufere lucro. Trabalha-se, neste caso, com outro elemento: o tipo exige prejuízo, 

devendo ele ser concreto ou potencial.  

Quanto à violação do dever, SCHÜNEMANN esclarece que se está diante de um 

crime praticado por alguém que está na posição de garantidor, e é essa posição que confere o 

domínio sobre sua própria conduta. 452 O autor registra que deve haver o domínio sobre o 

patrimônio alheio e o exercício não permitido do patrimônio mediante o poder jurídico contra 

o seu titular, sendo que, no caso do abuso, haverá um negócio jurídico, enquanto no caso do 

                                                      
449 MARTÍNEZ BUJÁN-PÉREZ, Carlos. Derecho penal económico y de la empresa, Parte Especial. Ed. Tirant 

lo Blanch, quinta edición, Valencia, 2015, pág. 535. Da mesma forma, PASTOR MUÑOZ; COCA VILA, El delito 

de administración desleal, p. 51 e BACIGALUPO ZAPATER, La problemática de la administración desleal, 

p. 389.   
450 MARTÍNEZ BUJÁN-PÉREZ, El delito societario de administración fraudulenta, p. 268.   
451 Conforme consignado, há uma longa discussão acerca do conceito de patrimônio que deve ser adotado, mas, 

como não é o objeto da presente dissertação, remete-se o leitor para PASTOR MUÑOZ; COCA VILA, El delito 

de administración desleal, p. 87-100. 
452 SCHÜNEMANN, La administración desleal, p. 30. 
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tipo de deslealdade não, mas ambas castigam a lesão do patrimônio alheio por meio do exercício 

de uma posição de domínio.453  

Assim, somente poderá ser autor do tipo de administração desleal aquele que infringe 

o dever que lhe incumbe de velar pelo patrimônio alheio, e isso é o que SCHÜNEMANN 

denomina de posição de domínio454. O fundamento material, portanto, será o domínio/exercício 

sobre o patrimônio alheio, o que parece ser o mesmo pressuposto da gestão. E aqui o dever 

jurídico de fidelidade representa uma consequência da posição de domínio, de modo que o 

sujeito ativo tem um dever de bem gerir o patrimônio e tem o domínio e o comando sobre ele.  

A conclusão é evidente: caso o indivíduo não possua esse domínio, não terá como 

praticar o delito. E, em se falando da posição de garantidor, tem-se um crime que se estabelece 

mediante a violação de um dever. Há, assim, um vínculo entre o sujeito ativo e uma relação de 

confiança que se estabelece entre o titular do patrimônio e aquele sujeito (administrador), que 

o faz depender da proteção deste último e prescindir de outras medidas de segurança que visem 

a proteção do seu patrimônio.  

Voltando às razões da criminalização da Untreue, SCHÜNEMANN afirma que ela é 

justificada por ser um crime praticado de “dentro para fora”, na medida em que há o referido 

abuso de confiança de alguém que foi escolhido/eleito para gerir um patrimônio que não lhe 

pertence e esse indivíduo rompe com esse dever. Não é por outra razão que se deu o nomen 

iuris de “infidelidade patrimonial”: há uma traição da relação de confiança quando da prática 

do crime, facilitada pela posição que o indivíduo ostenta na empresa e pelas funções por ele 

assumidas.455 

São essas as características da Untreue que, segundo SCHÜNEMANN, justificariam 

a punição da infidelidade patrimonial por parte do Direito Penal , uma vez que seria este o único 

meio de coibir o crime de infidelidade patrimonial.456 Mas, tendo em vista a abertura que a 

Untreue proporciona, deve-se analisar todos os elementos do tipo penal para limitar o tipo 

penal, como o próprio conceito de patrimônio. É de se ressaltar, que a Untreue restará 

configurada sem prejuízo dos demais delitos, havendo concurso formal entre a corrupção ativa 

e a infidelidade patrimonial quando um administrador de uma refinaria de petróleo promete ou 

oferece dinheiro para que um funcionário público deixe de praticar determinado ato de ofício. 

                                                      
453 SCHÜNEMANN, La administración desleal, p. 29. 
454 SCHÜNEMANN, La administración desleal, p. 20. 
455 SCHÜNEMANN, La administración desleal, p. 24. 
456 SCHÜNEMANN, La administración desleal, p. 19. 
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SCHÜNEMANN, quando tratou do concurso fomal, deixou isso explícito ao citar os crimes de 

falência/falimentar em concurso com a Untreue.457  

Trazendo a análse para o âmbito nacional, é possível estabelecer uma relação entre o 

tipo penal de Untreue com a gestão temerária de instituição financeira, pois a gestão temerária 

é considerada como uma modalidade típica de Untreue. Ao se fazer um exercício imaginativo, 

caso não existisse o crime de gestão temerária no Brasil, mas sim o de Untreue, como previsto 

no § 266 do Código Penal alemão, a então gestão temerária poderia ser encaixada no tipo da 

Untreue458. Isso porque observam-se no tipo da gestão temerária elementos que de alguma 

forma estão dispostos no § 266 do Código Penal alemão. Veja-se: na gestão temerária de 

instituição financeira, pela própria caracterização que se tem do ponto de vista societário 

daquela instituição, tem-se uma Sociedade Anônima. Em outras palavras, a gestão daquele 

patrimônio é diferente da propriedade do patrimônio e essa é justamente uma das características 

do delito de infidelidade patrimonial. Toma-se como exemplo o caso de um banco que empresta 

recursos cobrando como contraprestação uma garantia bem abaixo do valor que fora 

emprestado ou, por outro lado, empresta recursos para uma pessoa jurídica sem qualquer 

condição mínima de pagamento. São típicas condutas de gestão temerária que se amoldariam 

perfeitamente no tipo de Untreue. 

Volta-se, aqui, a análise para o Direito comparado. O Código Penal espanhol prevê 

o tipo da administração desleal, enquanto o alemão, conforme já afirmado, a infidelidade 

patrimonial. A polêmica não está no fato de existirem as duas modalidades delituosas, mas sim 

na determinação de qual deve ser o âmbito de aplicação de cada uma delas. Na Espanha, 

conforme consignado no início deste apartado, a administração deselal foi tratada no derrogado 

artigo 295459, que muito se assemelhava com o artigo 171, do CPB, pois havia a previsão do 

elemento fraude. A redação original do artigo 295 do Código Penal espanhol é um pouco 

                                                      
457 SCHÜNEMANN, La administración desleal, p. 42. 
458 Nesse ponto, é de se reconhecer que os tipos da Untreue e da gestão temerária tutelam bens jurídicos distintos. 

Assim, enquanto a previsão normativa alemã tutela o patrimônio, o tipo da gestão temerária tutela o Sistema 

Financeiro Nacional.   
459 Artigo 295, do Código Penal espanhol: Os administradores de fato ou de direito ou os sócios de qualquer 

sociedade constituída ou em formação, que em benefício próprio ou de terceiro, com abuso das funções inerentes 

a seu cargo, (1) disponham fraudulentamente de bens da sociedade ou (2) assumam obrigações em nome dela 

causando diretamente um prejuízo economicamente avaliável a seus sócios, depositários, cuentapartícipes ou 

titulares dos bens, valores ou capital que administrem, serão punidos com pena de prisão de seis meses a quatro 

anos ou multa de 3 vezes o lucro obtido. Tradução livre de “Los administradores de hecho o de derecho o los 

socios de cualquier sociedad constituida o en formación, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de 

las funciones propias de su cargo, dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan 

obligaciones a cargo de ésta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, 

depositarios, cuentapartícipes o titulares de los bienes, valores o capital que administren, serán castigados con 

la pena de prisión de seis meses a cuatro años, o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido.” 
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diversa daquele que os alemães trataram, pois previa a disposição fraudulenta de bens da 

sociedade ou assunção de obrigação em nome dela causando prejuízo economicamente 

avaliável a seus sócios. O delito de administração desleal fraudulenta do artigo 295, do Código 

Penal espanhol, estava configurado como um delito de resultado, de lesão ao patrimônio, de 

modo que o comportamento do autor deveria causar diretamente um prejuízo econômico aos 

sócios ou titulares dos bens. 

Por outro lado, enquanto na Untreue dos alemães se está diante de um delito 

patrimonial, o mesmo não pode ser dito quanto ao derrogado artigo 295 do Código Penal 

espanhol. A posição majoritária na Espanha quando analisou a redação originária do delito de 

administração desleal era de que se tratava de um delito patrimonial e a ordem econômica não 

seria o bem jurídico protegido, embora existissem autores que sustentavam essa posição. A 

questão atual é que em março de 2015 o Código Penal espanhol foi modificado, ao prever o 

artigo 252, ocasião em que a redação do crime de administração desleal sofreu uma sensível 

alteração, afastando a fraude como elementar do tipo e se aproximando da Untreue do Código 

Penal alemão.  

Assim, o delito de administração desleal passou a destacar o fato de que o ataque 

patrimonial (confiado em administração) se realiza pela infração das faculdades que foram 

outorgadas àquele que assumiu as funções de administração daquele patrimônio. O sujeito atua 

porque tem dentro do seu âmbito de organização as faculdades de administração do patrimônio 

alheio. São infringidas as faculdades de administração abusando ou excedendo no seu exercício 

(causa), o que gera um prejuízo ao patrimônio administrado (resultado), que está sob a proteção 

(dever) de determinado indivíduo, que foi confiado (relação de confiança) pelo titular do bem 

jurídico. É de se notar, então, que não se exige, diferente do que previa o antigo Código Penal 

espanhol, a fraude ou uma ação que resulte em benefício próprio.460  

O citado artigo 252 do Código Penal espanhol passou a estabelecer como elementos 

do delito de administração desleal a i) existência de faculdades para administra um patrimônio 

alheio; ii) infração daquelas faculdades por meio de um excesso no seu exercício; e iii) a 

causação de um prejuízo ao patrimônio administrado. 

A discussão centra-se, entretanto, em analisar a relação entre o delito da 

administração desleal (artigo 252, do Código Penal espanhol) e o da infidelidade patrimonial 

                                                      
460 PASTOR MUÑOZ e COCA VILA afirmam que além da prescindibilidade do elemento fraude, a conduta típica 

não deveria consistir necessariamente na realização de um ato de disposição patrimonial. PASTOR MUÑOZ; 

COCA VILA, El delito de administración desleal, p. 31. O delito de administração desleal está atualmente no 

título XIII do Código Penal Espanhol, que diz respeito aos crimes contra o patrimônio e contra a ordem sócio 

econômica. 
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(§266, do Código Penal alemão). Costuma-se distinguir o tipo penal alemão em tipo de abuso 

e tipo de infidelidade, visto que as duas condutas são diferenciadas de forma explícita na 

referida previsão normativa. Há, portanto, aquele que abusa dos poderes conferidos por Lei, 

por ordem da autoridade, por negócio jurídico, para dispor sobre o patrimônio alheio ou para 

obrigar a outrem, e aqueles que lesam o dever que lhes incumbe de proteger os interesses 

patrimoniais alheios derivados da Lei, da ordem de autoridade, por negócio jurídico ou de uma 

relação de confiança. 

A doutrina majoritária, quando tratou da relação entre os dois delitos, entendeu que, 

dado que o tipo de abuso se configura materialmente como uma mera hipótese do tipo de 

infidelidade, ambas as modalides típicas são apenas aparentemente alternativas, havendo, 

assim, um tipo genérico de infidelidade que contém um tipo específico de abuso.461 Entretanto, 

no tipo de abuso, por ser uma espécie do tipo de infidelidade, será exigida a infração de um 

dever de custódia patrimonial e o essencial para se alcançar a tipicidade objetiva está no fato 

de que o sujeito ativo tenha atuado ou se comportado fora dos limites estabelecidos na 

disposição ou no mandato, aquilo que a doutrina alemã costuma chamar de administração 

desleal com negócio jurídico.  

No tipo de infidelidade, a finalidade é a proteção do patrimônio administrado dentro 

do marco das relações internas entre o titular do patrimônio e o administrador. Busca, portanto, 

preservar o patrimônio frente às agressões que se produzem na esfera interna, uma vez que se 

sanciona quem lesione o dever que lhe incumbe de custodiar os interesses patrimoniais 

alheios.462 Segundo PASTOR MUÑOZ e COCA VILA: 

 

El ataque “desde dentro” realizado por quien puede actuar en la esfera ajena 

y debe velar por los intereses de ésta es lo que caracteriza al delito de 

administración desleal y lo diferencia del resto de delitos patrimoniales como 

la estafa, la extorsión, el robo o la apropriación indebida.463 

 

                                                      
461 Segundo PASTOR MUÑOZ e COCA VILA “Las diferencias respecto al art. 252 CP conciernen, por una 

parte, al modo de defirur la conducta típica: así, el § 266 StGB recoge la realización de actos de disposición o 

contracción de obligaciones (tipo de abuso) junto a la infra cción del deber de velar por los intereses 

patrimoniales ajenos (tipo de infidelidad), mientras que en el art. 252 CP contamos únicamente com una 

definición genérica, a saber, la infracción de las facultades de administración excediéndose en su ejercicio, que 

podría co nsiderarse -sobre ello volveremos- esencialmente paralela a la definición del tipo de infidelidad alemán. 

PASTOR MUÑOZ; COCA VILA, El delito de administración desleal, p. 53. No mesmo sentido, 

BACIGALUPO ZAPATER, Falsedad documental, p. 211.   
462 MARTÍNEZ BUJÁN-PÉREZ, El delito societario de administración fraudulenta, p. 272.   
463 PASTOR MUÑOZ; COCA VILA, El delito de administración desleal, p. 108. 
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O dever previsto no artigo 252, do Código Penal espanhol é o de velar pelos 

interesses patrimoniais alheios, independente de se tratar de um tipo de abuso ou de 

infidelidade, pois, o verdadeiramente importante é que, quem assume a tarefa de administrar 

ocupa o lugar do titular para gerir o seu patrimônio. Assim, o tipo de administração desleal 

genérica pode ser definido em duas vertentes: i) a lesão dolosa de interesses patrimonias alheios 

que o autor tem a ele confiado, mediante o abuso das faculdades de disposição ou representação; 

e ii) a lesão do dever de lealdade no cuidado desses interesses patrimoniais.  

Ambas as formas, portanto, punem a infração do dever de proteção patrimonial, ou 

seja, o tipo objetivo se realiza mediante a infração do dever de proteção patrimonial, que tem 

seu fundamento no domínio sobre a causa do resultado e na relação de custódia. Do dever de 

lealdade que o órgão de administração tem em relação à empresa confere o conteúdo ao dever 

de proteção patrimonial, pois se entende como marca da lealdade a proteção do patrimônio 

administrado. 

O argumento material segundo o qual a essência do injusto da administração desleal 

reside no fato de que a agressão contra o patrimônio alheio a leve a cabo quem se havia 

comprometido a velar pelos interesses patrimoniais do titular, ou seja, o garante de proteção do 

patrimônio alheio. O próprio da relação autor-vitima é que a última, titular do patrimônio, se 

retira da gestão de seus próprios interesses, abrindo a possibilidade para que o autor assuma 

essa parcela de sua esfera jurídica. Assim, o autor teria faculdades e poder fático (domínio) para 

autar na esfera patrimonial da vítima. Nesse sentido, PASTOR MUÑOZ e COCA VILA: 

 

Por tanto, el titular del patrimonio no “regala” al autor un segmento de su 

esfera juridica, sino que le deja gestionarlo bajo la condición (deber) de que 

vele por sus intereses (los del titular).464 

 

Poderia parecer que a origem do dever jurídico penal fosse a lei, o contrato ou o 

mandato, mas é certo que a posição de garantia de proteção do administrador frente ao 

patrimônio alheio tem como fonte um ato de assunção de uma competência, seja ela de maior 

ou menor margem de decisão.465 Trata-se de uma posição de garantia de caráter institucional, 

com dever positivo, sem qualquer relação com o ato prévio do obrigado que coloca em perigo 

                                                      
464 PASTOR MUÑOZ; COCA VILA, El delito de administración desleal, p. 108. 
465 Citando FRISCH e SCHÜNEMANN, os autores PASTOR MUÑOZ e COCA VILA COCA afirmam que a 

posição de garante conformada com os deveres que geram a responsabilidade pelo artigo 252 estaria no ato de 

assunção do administrador e tem por conteúdo o dever de gestão desde dentro da esfera patrimonial da vítima, 

regida pelo interesse do titular patrimonial. PASTOR MUÑOZ; COCA VILA, El delito de administración 

desleal, p. 107. 
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o patrimônio alheio e que o obrigaria a impedir a realização dos riscos. O administrador assume 

uma posição de garantia e, com isso, desencadeia responsavelmente um déficit de proteção do 

patrimônio administrado a que está obrigado. ROXIN, ao analisar o delito de administração 

desleal e os seus autores, assim se manifestou: 

 

Así el amor de una administración desleal, que vulnera su deber de cuidar el 

patrimonio, tiene el control sobre el patrimonio que debe ser atentido por él 

y en ello estriba la razón de que en los delitos de infracción de deber la 

distinción entre comisión y omisión apenas tiene significado prático y la 

equivalencia no plantea ningún problema.466  

 

Nessa perspectiva, o alcance da posição de garantia do administrador vem definido 

pelo seu ato de assunção, não necessariamente pelos deveres jurídicos civis ou de leis 

extrapenais próprios de sua posição. 467 Nada obstante, para que o autor vele pelos interesses 

patrimoniais administrados, deve ele gozar de autonomia no exercício de sua gestão, não 

bastando estarem presentes as condições de poder atuar de outro modo. Assim, aqueles que 

apenas executam ordens precisas e que não possuem autonomia para configurar a esfera 

patrimonial administrada devem ser colocados fora do tipo de administração desleal.  

Por outro lado, o autor deve responder a título omissivo impróprio quando tiver a 

capacidade de decidir, por exemplo, se exercita ou não um direito de crédito que pertence ao 

patrimônio administrado, se autoriza um empréstimo com garantia de pagamento bem abaixo 

do valor que fora cedido ou se autoriza empréstimo para pessoa jurídica sem qualquer garantia. 

Nesse sentido, para determinar o conteúdo e o sentido da atuação devida deve-se analisar o ato 

de assunção do administrador e os seus deveres de atuar para evitar o prejuízo do patrimônio, 

de acordo com os standards próprios da sua posição.  

A discussão entre nós está situada em analisar se existe espaço razoável e, de certa 

forma, viável, para a criminalização de condutas que no Brasil configurariam o crime de 

administração desleal. O primeiro passo é verificar o complexo de normas que regem as 

disposições societárias, especificamente aquelas previstas na LSA, que elencam os deveres que 

recaem sobre os administradores. Veja-se, abaixo, o §2º, do artigo 152, da LSA: 

 
§ 2°. É vedado ao administrador:  

a) praticar ato de liberalidade à custa da companhia;  

                                                      
466 ROXIN, Derecho Penal: Parte general. Tomo II, p. 853. 
467 PASTOR MUÑOZ; COCA VILA, El delito de administración desleal, p. 109. 
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b) sem prévia autorização da assembléia-geral ou do conselho de 

administração, tomar por empréstimo recursos ou bens da companhia, ou usar, 

em proveito próprio, de sociedade em que tenha interesse, ou de terceiros, os 

seus bens, serviços ou crédito;  

c) receber de terceiros, sem autorização estatutária ou da assembléia-geral, 

qualquer modalidade de vantagem pessoal, direta ou indireta, em razão do 

exercício de seu cargo. 

 

Parece claro que as condutas acima tipificadas, quando cotejadas com as legislações 

da Espanha e Alemanha, se amoldariam aos casos de infidelidade patrimonial. Veja-se, agora, 

o artigo 1.011, do CCB/02: 

 

Art. 1.011. O administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas 

funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma 

empregar na administração de seus próprios negócios. 

 

O dever de lealdade, por sua vez, vem previsto no artigo 155, da LSA:  

 

Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter 

reserva sobre os seus negócios, sendo-lhe vedado:  

I - usar, em benefício próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para a 

companhia, as oportunidades comerciais de que tenha conhecimento em razão 

do exercício de seu cargo;  

II - omitir-se no exercício ou proteção de direitos da companhia ou, visando à 

obtenção de vantagens, para si ou para outrem, deixar de aproveitar 

oportunidades de negócio de interesse da companhia;  

III - adquirir, para revender com lucro, bem ou direito que sabe necessário à 

companhia, ou que esta tencione adquirir.  

§ 1º Cumpre, ademais, ao administrador de companhia aberta, guardar sigilo 

sobre qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para 

conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo e capaz de influir de 

modo ponderável na cotação de valores mobiliários, sendo-lhe vedado valer-

se da informação para obter, para si ou para outrem, vantagem mediante 

compra ou venda de valores mobiliários.  

§ 2º O administrador deve zelar para que a violação do disposto no § 1º não 

possa ocorrer através de subordinados ou terceiros de sua confiança.  
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§ 3º A pessoa prejudicada em compra e venda de valores mobiliários, 

contratada com infração do disposto nos §§ 1° e 2°, tem direito de haver do 

infrator indenização por perdas e danos, a menos que ao contratar já 

conhecesse a informação.  

§ 4º É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada, por 

qualquer pessoa que a ela tenha tido acesso, com a finalidade de auferir 

vantagem, para si ou para outrem, no mercado de valores mobiliários. 

 

Já o conflito de interesses está disciplinado no artigo 156, também da LSA:  

 

Art. 156. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em 

que tiver interesse conflitante com o da companhia, bem como na deliberação 

que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe cientificá-

los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do conselho de 

administração ou da diretoria, a natureza e extensão do seu interesse.  

§ 1º Ainda que observado o disposto neste artigo, o administrador somente 

pode contratar com a companhia em condições razoáveis ou eqüitativas, 

idênticas às que prevalecem no mercado ou em que a companhia contrataria 

com terceiros.  

§ 2º O negócio contratado com infração do disposto no § 1º é anulável, e o 

administrador interessado será obrigado a transferir para a companhia as 

vantagens que dele tiver auferido. 

 

Retomam-se os exemplos apresentados no início deste apartado: i) Paulo e José, 

membros do Conselho de Administração de uma Sociedade Anônima (SA) destinada ao 

refinamento de petróleo, recebem valores a título de suborno dos representantes de uma 

construtora denominada “A” para, violando a concorrência, fechar o contrato de prestação de 

serviços com a construtora “X” e, ao mesmo tempo, proporcionar o pagamento de vantagens a 

políticos; e ii) a empresa administradora de cartões de crédito “Texcard” concede elevados 

valores à título de doações a dois partidos políticos brasileiros. No entanto, descobre-se que 

esses valores ultrapassam o capital social da administradora de cartões de crédito e que essas 

doações não implicam nenhum benefício para a empresa. Quando procurado pelos acionistas, 

os membros da diretoria da administradora de cartões de crédito não souberam explicar em 

detalhes os motivos que ensejaram as doações. 
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Caso se venha a optar pela positivação da Untreue no Brasil, no caso da refinaria de 

petróleo, Paulo e José deveriam responder (quando presentes todos os outros requisitos da 

tipicidade objetiva) pelos supostos crimes licitatórios, de concorrência, cartel, corrupção (caso 

a referida sociedade seja de economia mista) e pelo crime de Untreue, todos eles em concurso 

formal. Isso porque os dirigentes são garantes de proteção do patrimônio alheio (neste caso, a 

SA destinada ao refino de petróleo), pois têm o domínio sobre a causa essencial (recebimento 

de propina e violação de concorrência) do resultado (prejuízo financeiro para a SA) e sobre a 

vulnerabilidade e o desamparo da vítima (pessoa jurídica administrada por pessoas físicas) e 

violaram os seus deveres de proteção, que encontram conteúdo na lei extrapenal, como os 

deveres de diligência (por não terem empregado os métodos da empresa), ético (por terem agido 

contra os fins e interesses da empresa) e de lealdade (fidelidade à empresa e boa gestão dos 

negócios). O mesmo se aplicaria, portanto, no caso da empresa administradora de cartões, no 

qual deverá o responsável pela concessão de elevados valores a título de doações a dois partidos 

responder também pelo crime de Untreue.  

A doutrina nacional vem aos poucos tratando deste tema. REALE JÚNIOR, quando 

analisou o tipo penal da administração desleal, afirmou ser necessário criminalizar a Untreue 

no Brasil, devendo estar prevista, no mesmo tipo penal, a interdição temporária de 

administração como pena de substituição468. A proposta do autor brasileiro não importa 

absolutamente àquela prevista na Alemanha e na Espanha, pois, para REALE JÚNIOR, a 

Untreue deve ser perseguida mediante ação penal de iniciativa privada.469 Na perspectiva do 

autor, há uma lacuna de punibilidade e, por isso, é necessária a tipificação da administração 

desleal, pois não há tipos penais suficientes a coibir as condutas (como os tipos penais da gestão 

temerária, estelionato, apropriação indébita), uma vez que, em síntese, a gestão temerária estaria 

limitada às instituições financeiras, a apropriação indébita teria um objeto muito mais restrito e 

o estelionato estaria adstrito às hipóteses de fraudes, sendo que várias condutas de Untreue não 

são praticadas mediante expedientes fraudulentos.  

 

 

                                                      
468 Acerca da necessidade e relevância de criminalizar a administração desleal no Brasil, REALE JÚNIOR: “Por 

essas razões entendo, que se deva criminalizar a deslealdade do administrador que atua ou decide, em situação 

de conflito de interesses, em seu próprio favor, menosprezando o interesse social e a importância da empresa 

como centro criador de benefícios da coletividade e como ambiente propício ao seu próprio desenvolvimento 

pessoal e social. A empresa, portanto, é sujeito de direitos, credora constante da lealdade e confiança de seus 

dirigentes e empregados.” REALE JÚNIOR, Miguel. Dever de lealdade do administrador da empresa no 

Direito Penal. In: REALE, Miguel; REALE JÚNIOR, Miguel; REALE FERRARI, Eduardo (Orgs.). Experiências 

do direito. Campinas: Millenium, 2004, p. 19. 
469 REALE JÚNIOR, Dever de lealdade do administrador da empresa no Direito Penal, p. 13. 
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5.5.3 Os dirigentes como garantes de proteção da vida, da saúde e da integridade física do 

empregado   

 

“Importantes deberes de supervisión y control conciernen 

también al impedimiente de accidentes de trabajo en la empresa 

o en las obras o trabajos de construcción, para los que, en 

último supuesto, existe por igual un deber de aseguramiento 

tanto hacia los trabajadores como hacia la comunidad.”470 

 

As atividades realizadas por uma empresa, como aquelas que são desenvolvidas por 

uma grande construtora de edifícios, pontes e estradas, podem implicar diversos riscos e ser 

especialmente perigosas quanto à produção de lesões aos profissionais que ali trabalham. Diante 

da complexidade das atividades e o grau de especialização para realizá-las, o administrador 

daquela construtora utilizada aqui como exemplo se serve da atuação de diversos profissionais, 

dividindo os trabalhos em determinadas funções, como as de diretor de obras, gerente de obras, 

supervisão de obras, mestre de obras, pedreiro, servente ou auxiliar, pintor, eletricista471. 

Muitos desses trabalhos realizados no âmbito de atuação das empresas são propensos 

a riscos e corriqueiramente provocam fadiga, monotonia e excessiva familiaridade do 

trabalhador com aqueles riscos, o que o leva a atuar de maneira pouco cuidadosa472. Esse caso 

hipotético da construtora é simbólico para exemplificar que os riscos das atividades laborais 

recaem, principalmente, sobre os funcionários que as realizam ou, mais concretamente, 

naqueles que atuam em nível hierárquico mais baixo, executando aquilo que fora ordenado pelo 

dirigente ou por seu encarregado. 

É necessário, nesse ponto, determinar a responsabilidade do dirigente por eventuais 

lesões causadas no subordinado quando do desenvolvimento do seu trabalho e se há um dever 

                                                      
470 ROXIN, Derecho Penal: Parte general. Tomo II, p. 886. Negritado no original. 
471 Segundo ARROYO ZAPATERO: “El peligro para la salud. la integridad corporal y la vida aparece como 

una nota característica del trabajo del hombre de nuestro tiempo y. particularmente. del trabajador industrial.” 

ARROYO ZAPATERO, Luis. La protección penal de la seguridad en el trabajo, Madrid, 1981, p. 35.  
472 ARROYO ZAPATERO, La protección penal de la seguridad en el trabajo, pp. 160-161; “Ademais, como 

aponta SILVA SÁNCHEZ, o hábito do trabalhador em se submeter a certos riscos faz com que os valore de forma 

deficiente e – não poucas vezes – pouco racional. Assim, cabe ao superior suprir tal deficiência cognitiva por 

treinamentos e capacitações, bem como observar as normas de segurança no trabalho, disponibilizando meios 

para que o empregado se proteja dos riscos inerentes à sua atividade”. BOTTINI, Do tratamento penal da 

ingerência, p. 178. 
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de cuidado geral ou trata-se de um dever especial. E, caso se reconheça um dever especial, qual 

o fundamento, o conteúdo e a sua extensão.473  

É nesse contexto que se apresenta a questão referente à responsabilização do dirigente 

por eventuais lesões causadas aos funcionários, a título omissivo impróprio, quando aquele 

tinha o dever de proteger o bem jurídico (vida, saúde ou integridade física do subordinado) em 

razão do domínio sobre a causa do resultado ou vulnerabilidade da vítima. Em síntese, e de 

forma preliminar, afirma-se: caso o dirigente não tenha uma relação de domínio material sobre 

a atividade, não será ele penalmente responsável por eventuais lesões sofridas pelo trabalhador 

no transcorrer do trabalho.474  

BOTTINI, por outro lado, ao dividir as omissões impróprias diante de riscos próprios 

e riscos alheio, registra que nos primeiros casos haveria uma forma inadequada de manejar a 

esfera de organização, excedendo os limites do risco permitido, enquanto no segundo caso, o 

omitente não cria o risco, tendo um dever institucional de evitar o resultado decorrente de riscos 

alheios, seja por lei ou por assunção.475476 Assim, nada obstante o controle de seu âmbito de 

organização para não criar riscos para bens jurídicos alheios, haveria deveres de ação com 

fundamento no princípio da solidariedade. Nos casos de riscos próprios, haveria “uma conduta 

positiva anterior do omitente, que cria um risco para o bem jurídico e um curso causal em 

direção a uma possível lesão.” 477 Nessa perspectiva, constituiria um risco permitido a criação 

de uma empresa e a organização de suas atividades, o que geraria alguns deveres ao 

administrador e, caso tais deveres não fossem cumpridos, seriam criados os riscos não 

permitidos, devendo o administrador responder por eventual resultado lesivo derivado da 

violação da norma de cuidado. E, ao se criar um risco próprio, seria gerado um dever de agir 

em virtude da ingerência, para que indivíduo aja com o objetivo de manter o risco criado dentro 

dos limites permitidos e, se não o fizer, falharia na gestão do risco criado pelo seu 

comportamento inicial e, portanto, se omitiria.478   

                                                      
473 É claro que não se está, aqui, a negar a existência de acidentes de trabalho de responsabilidade exclusiva da 

vítima, mas o ponto verdadeiramente importante a ser tratado no bojo da presente dissertação é o de que grande 

parte dos acidentes é resultado de falhas de informação e controle das condições e ambiente de trabalho. Nesse 

sentido: ARROYO ZAPATERO, La protección penal de la seguridad en el trabajo, p. 40.  
474 ARROYO ZAPATERO, La protección penal de la seguridad en el trabajo, p. 161. 
475 Segundo o autor: “Pelo exposto, as omissões penalmente relevantes podem ser divididas em dois grandes 

grupos: aquelas ligadas a riscos próprios e a riscos alheios. Nas primeiras, há uma conduta positiva anterior do 

omitente, que cria um risco para o bem jurídico e um curso causal em direção a uma possível lesão. Nas últimas, 

o risco para o bem jurídico é estranho ao agente, não foi produzido dentro de seu âmbito de organização.” 

BOTTINI, Do tratamento penal da ingerência, p. 98. 
476 BOTTINI, Do tratamento penal da ingerência, p. 178. 
477 BOTTINI, Do tratamento penal da ingerência, p. 98. 
478 BOTTINI, Do tratamento penal da ingerência, p. 100. 
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O superior que determina ao subordinado que ele transporte certa quantidade de aço 

dentro de um caminhão sobre uma ponte de madeira instável criaria um risco próprio e deveria 

agir para mantê-lo dentro dos limites permitidos. Caso o superior se omita de agir e o 

subordinado venha a falecer em razão da queda da ponte, teria aquele falhado na gestão do risco 

que fora criado pelo seu comportamento inicial, devendo responder em razão da sua ingerência.  

STÜBEL foi o autor que complementou a teoria clássica e inseriu o atuar precedente 

perigoso criado pelo próprio omitente como fundamento formal do dever de garantia nas 

omissões impróprias.479 O atuar precedente foi utilizado para preencher as lacunas das situações 

nas quais o julgador acredtiva que a omissão era merecedora de uma sanção penal,480 o que foi 

seguido por grande parte dos ordenamentos jurídicos, que passaram a prevêr a ingerência como 

uma das fontes formais da posição de garante, quando diante de um comportamento anterior 

que cria um perigo de lesão para um bem jurídico.  

 Contudo, e conforme será tratado adiante, acredita-se que o fundamento da posição 

de garante de proteção em é a assunção fática de sua proteção, tendo como conteúdo abstrato o 

dever de agir para evitar o resultado, dever este que vai além do dever objetivo de cuidado e 

encontra sua fonte no domínio sobre o desamparo do trabalhador, daquele que necessita da 

ação de proteção ou salvamento, de modo que o fundamento do dever de agir está na efetiva 

relação de domínio entre o omitente (superior) e o desamparado (subordinado).481 

A mais evidente das consequências da construção feita por SCHÜNEMANN é a 

exclusão do atuar precedente como fonte da posição de garante, uma vez que o autor não 

considera que o sujeito que atua previamente tenha sempre o domínio sobre a causa do 

resultado. Nesse sentido: 

 

“Para nosotros, el grupo de casos resuelto por el BGH no presenta especial 

dificuldad, pues, en primer lugar, la injerencia en realidad no fundamenta 

ninguna posición de garante, y en segundo, apenas cabría defender el tener 

en cuenta el hecho previo por partida doble en perjuicio del autor (una vez 

objetivamente para fundamentar la posición de garantía y outra 

subjetivamente como elemento de su ánimo de ocultar).”482 

 

                                                      
479 DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal: parte geral. t. I: Questões fundamentais – A doutrina geral do 

crime. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 934. 
480 STRATENWERTH, Derecho Penal. Parte General, p. 465. 
481 SCHÜNEMANN, Fundamentos, p. 406. 
482 SCHÜNEMANN, Fundamentos, p. 422. 
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É por essas razões que se acolhe o pensamento de SCHÜNEMANN. Isso porque o 

acentuado avanço tecnológico, a informatização e a automação das atividades implicam 

mudanças organizacionais e administrativas nas empresas, exigindo dos trabalhadores maior 

produtividade, com qualidade nos produtos e nos serviços, para auferir maiores lucros e 

enfrentar a competitividade do mercado globalizado. Essas transformações favorecem o 

surgimento das chamadas doenças ocupacionais, e de outros problemas de saúde do 

empregado, chegando, em alguns casos, a acidentes fatais. A empresa, como ente gerador de 

riscos permitidos, se expressa para dentro483 na assunção por parte do trabalhador de uma série 

de perigos para a sua vida e saúde que se apresentam durante o processo de produção, o que 

fora denominado por ZÚÑIGA RODRÍGUEZ como problemas de imputação em sistemas 

complexos.484  

A Constituição da República Federativa do Brasil (CFB), refletindo a preocupação 

com este cenário, em seu artigo 7º, inciso XXII, preceitua os direitos dos trabalhadores, com o 

principal objetivo de propiciar-lhes condições dignas de saúde485.  É de se reconhecer que a 

eliminação integral dos ambientes e de atividades insalubres, perigosas ou penosas é tarefa 

impossível, devido ao risco inerente à própria atividade, como nos casos de manipulação de 

produtos químicos, o manejo de animais para abate e soldas de metais. No entanto, o 

empregador, o legislador e os operadores do direito devem buscar a minimização ou eliminação 

do risco, não apenas por meio do uso dos equipamentos de proteção individual, mas também 

por meio de mudanças de processo e redução de jornada. Nesse sentido, há farta legislação no 

Brasil a respeito da proteção dos trabalhadores486. A Justiça do Trabalho está prevista no artigo 

11 da Constituição Federal do Brasil (CFB), estando os seus órgãos assim divididos: 

 

                                                      
483 SCHÜNEMANN apresenta uma interessante distinção entre os perigos que a empresa gera para o exterior e 

os perigos que a empresa gera internamente, sustentado que a discussão jurídico-penal esteve adstrita, em primeiro 

momento, aos delitos contra o meio ambiente, a responsabilidade pelo produto e os delitos de perigo para a 

coletividade, ignorando os perigos que a empresa gera internamente. 
484 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Bases para un modelo de imputación, p. 98-99 e Cap. IV. 
485 É de se ressaltar que o artigo 7º, inciso XXII, da CF, permite que haja um adicional remuneratório às atividades 

insalubres e periculosas), possibilitando a monetização do risco. Assim, muitos trabalhadores, devido à falta de 

conhecimento, preferem a referida remuneração a que o ambiente seja adequado a condições de higidez, segurança 

e saúde. 
486 São muitos os artigos que tratam das normas de segurança do trabalhador, de modo que o detalhamento de 

todas elas fugiria completamente do objeto de análise da presente dissertação. Ainda assim, é de se registrar que a 

CLT prevê dispositivos acerca da Segurança e Medicina do Trabalho no Capítulo V do Título II (Das Normas 

Gerais de Tutela do Trabalho) perfazendo 70 artigos (do artigo 154 ao 223). A extensão das normas é simbólica e 

representa o propósito de proteção da saúde e integridade física e psicológica dos trabalahores. 



167 
 

Art. 111. São órgãos da Justiça do Trabalho: I - O Tribunal Superior do 

Trabalho; II - Os Tribunais Regionais do Trabalho; III - Juízes do Trabalho.487 

 

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT - Decreto-Lei nº. 5.425/43) trata da 

segurança e da saúde do trabalhador nos artigos 154 e seguintes do Título II, Capítulo V e no 

Título III (Normas Especiais de Tutela do Trabalho). Essas questões (segurança e saúde do 

trabalhador) também estão previstas nas Portarias do Ministério do Trabalho e na Lei Orgânica 

da Saúde (Lei nº 8.080/90). A CLT dedicou um Capítulo inteiro às questões de higiene, 

segurança e saúde do trabalhador e, sob o discurso de que deveria haver maior rigor na proteção 

do trabalhador, assim como na obrigação do Estado em garantir um ambiente de trabalho com 

mais dignidade, foi sancionada a Lei nº 6.514/77, que alterou o Capítulo V do Título 11 da 

CLT. Assim, os artigos 155 a 159 da CLT passaram a dispor sobre os órgãos que devem zelar 

pela ambiência laboral, estabelecendo as competências do órgão nacional, que são hoje da 

Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalhador, que estabelece competências, coordenação, 

supervisão, a fiscalização e demais atividades relacionadas à segurança e à medicina do trabalho 

em âmbito nacional. A Delegacia Regional do Trabalho (DRT), por sua vez, promove e fiscaliza 

o cumprimento das normas de caráter preventivo existentes no país.  

Nada obstante, os artigos 166 e 167 tratam das medidas de medicina preventiva, 

enquanto os subsequentes artigos 168 e 169, dos princípios de edificação. Já os artigos 170 a 

174 tratam da iluminação, e o artigo 175 refere-se ao conforto térmico. Os artigos 176 a 178, 

das instalações elétricas; os artigos 179 e 180, ao movimento, armazenagem e manuseio de 

materiais; os artigos 182 e 183 referem-se às máquinas e equipamentos; os artigos 184 a 186, 

às caldeiras, fornos e recipientes sob pressão; os artigos 187 a 197, às atividades insalubres e 

perigosas; os artigos 198 e 199, à prevenção da fadiga; o artigo 200, aos critérios para normas 

complementares a serem baixadas pelo Ministério do Trabalho; o artigo 201, às penalidades 

aplicáveis ao empregador pelo descumprimento das determinações legais. Na mesma seção, 

trata-se, também, da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), determinando o 

número de representantes, a duração de mandato, a titularidade e a estabilidade de emprego.   

Outrossim, o artigo 154, da CLT, regulamenta a manutenção da qualidade de vida e 

saúde no trabalho, ao estabelecer que "a observância, em todos os locais de trabalho, do 

disposto neste capítulo, não desobriga as empresas do cumprimento de outras disposições que, 

com relação à matéria sejam incluídas em códigos de obras ou regulamentos sanitários dos 

                                                      
487 Acesso em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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Estados ou Municípios em que se situem os respectivos estabelecimentos, bem como daquelas 

oriundas das convenções coletivas de trabalho".488  

O Poder Executivo disciplinou o tema por meio da Portaria nº 3.214/78, que criou as 

conhecidas Normas Regulamentadoras (NR's), compostas por 28 normas para o trabalho urbano 

e 5 para o trabalho rural. Há, ainda, regulamentando o tema, as Portarias nº 3.214/78 e nº 

3.067/88, que aprovaram as Normas Regulamentadoras das ações e serviços em matéria de 

saúde, higiene e segurança no trabalho urbano e rural (NRs e NRRs), assim como também são 

encontradas normas de prevenção ao meio laboral no Direito Penal , no Direito Previdenciário, 

no próprio Direito Ambiental, e nas Convenções da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT). 

Ainda no que se refere à vida, saúde e a integridade física do trabalhador, a Lei nº 

8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras 

providências, oferece o conceito de acidente de trabalho em seu artigo 19 e, também por 

expressa determinação legal (artigos 20 e 21 da mesma Lei), equipara as doenças profissionais 

e/ou ocupacionais aos acidentes de trabalho.489 Entende-se, então, que o acidente de trabalho 

                                                      
488 Acesso em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm  
489 Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:  

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a 

determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência 

Social;  

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o 

trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I. 

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei: 

I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a 

morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção 

médica para a sua recuperação; 

II - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em conseqüência de: 

a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho; 

b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho; 

c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho; 

d) ato de pessoa privada do uso da razão;  

e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior; 

III - a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade;  

IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho: 

a) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa; 

b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito; 

c) em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiada por esta dentro de seus planos para 

melhor capacitação da mão-de-obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de 

propriedade do segurado;  

d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, 

inclusive veículo de propriedade do segurado. 

§ 1º Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades 

fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho. 

§ 2º Não é considerada agravação ou complicação de acidente do trabalho a lesão que, resultante de acidente de 

outra origem, se associe ou se superponha às conseqüências do anterior. Acesso em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8213cons.htm  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8213cons.htm
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está vinculado a um fator essencial: a capacidade para o trabalho, pois, quando se produz uma 

perda ou diminuição dessa capacidade, estará configurado o acidente do trabalho. 

Nada obstante, a CLT estatuiu as normas que regulam as relações individuais e 

coletivas de trabalho, prevendo, também, as obrigações do empregador quanto a proteção à 

vida, a saúde e a integridade física do trabalhador, como no artigo 157, assim previsto: 

 

Art. 157 - Cabe às empresas:  

I - cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho;  

II - instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções 

a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais;  

III - adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional 

competente; 

IV - facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente.  

 

São muitas as normas trabalhistas que amparam o bom cumprimento pelo empregador 

daquelas prescrições voltadas à segurança do empregado, gerando inúmeras obrigações para 

que se evitem, ou ao menos minimizem, os acidentes ou doenças ocupacionais.  

Mas esta via é de mão dupla: o empregado deve ficar atento às normas de segurança, 

colaborando com a empresa nas suas ações protetivas e observar as instruções e o bom uso dos 

equipamentos. Ainda assim, e conforme reiteradamente sustentado na presente dissertação, o 

fundamento da eventual posição de garantidor de proteção do dirigente em relação ao 

subordinado não será o contrato de trabalho ou a criação do risco em razão da atividade 

empresarial, mas sim a assunção fática da custódia de determinado bem jurídico, seja a saúde, 

a vida ou a integridade física, que gera um domínio sobre a causa do resultado ou 

vulnerabilidade do trabalhador.  O papel da regulamentação extrapenal, como nos casos da Lei 

nº 8.213/91, do Decreto-Lei nº. 5.425/43 e os demais dispositivos que tratam da vida, saúde e 

integridade física do trabalhador, é o de delimitar o âmbito e o conteúdo dos deveres jurídico-

penais caso a caso. Assim, a extensão do domínio do garantidor e o seu conteúdo estarão 

condicionados à proximidade com a execução direta de uma atividade pelo subordinado. 

Não há, no Brasil, diferentemente da Alemanha e Espanha, uma regulação penal 

específica para os casos de acidentes de trabalho ou enfermidades profissionais. Há, entretanto, 

a previsão de uma contravenção penal, espécie de delito menor, no caso de acidente de trabalho 

ou da seu correspondente enfermidade profissional, está previsto no artigo 19, §2º, da Lei 

8.213/91: 



170 
 

 

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a 

serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho 

dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão 

corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, 

permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.  

[...]  

§ 2º Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de 

cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho.490 

 

Assim, será sancionado somente com multa, e não com detenção ou reclusão, o 

descumprimento por parte da empresa das normas de segurança e higiene do trabalho. Ao tratar 

de um delito sancionável com pena de detenção do empresário, o legislador positivou o artigo 

132, do CPB, com a seguinte tipificação: 

 

 Art. 132 - Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente: Pena 

- detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave. 

Parágrafo único. A pena é aumentada de um sexto a um terço se a exposição 

da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para 

a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza, em 

desacordo com as normas legais.491 

 

Ao tratar especificamente do delito previsto no artigo acima mencionado, 

DELMANTO comenta que se instituiu tal tipo penal em virtude dos acidentes de trabalho 

sofridos por operários, em razão da falta de adoção de medidas preventivas por parte dos 

empresários.492 Por outro lado, deve-se recorrer aos tipos já previstos no CPB, como aqueles 

previstos no Capítulo II (Lesões Corporais), no Capítulo III (perigo de contato venéreo, perigo 

para a vida ou saúde de outrem), ou nos tipos imprudentes de homicídio, cuja verificação 

depende de um resultado típico lesivo. É de se registrar, nesse ponto, que os artigos 121, §4º e 

129, §7º do CPB estendem ao representante do empresário, dentre eles os técnicos de segurança 

do trabalho e engenheiros, a responsabilidade penal e a consequente causa de aumento prevista 

no artigo 121, §3º, do CPB. Veja-se: 

                                                      
490 Acesso em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8213cons.htm  
491 Acesso em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm  
492 DELMANTO, Celso. et al. Código Penal comentado: acompanhado de comentários, jurisprudência, 

súmula em matéria penal e legislação complementar. 8. ed. Saraiva, São Paulo, 2010, p. 488. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8213cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm
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Art. 121. Matar alguém:  

[...]  

Homicídio culposo § 3º Se o homicídio é culposo:  

Pena - detenção, de um a três anos.  

Aumento de pena § 4º. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 (um 

terço), se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte 

ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não 

procura diminuir as conseqüências do seu ato, ou foge para evitar prisão em 

flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) se 

o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) ou maior de 60 

(sessenta) anos.493  

 

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:  

Pena - detenção, de três meses a um ano.  

§ 7º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se ocorrer qualquer das hipóteses 

dos §§ 4º e 6º do art. 121 deste Código.494 

 

A necessidade de aplicação de tipos penais que não os específicos que protegem 

diretamente os interesses ou bens jurídicos colocados em perigo em razão de uma atividade 

laboral ou produtiva implica reconhecer um vazio de punibilidade frente a certas condutas 

perigosas que não se concretam no resultado, sobretudo ter que enfrentar as dificuldades 

próprias da imputação de conduta e do resultado típico. 

A legislação espanhola caminhou em sentido diverso. Conforme explicado por GINÉS 

FABRELLAS, data de 1873 a primeira legislação espanhola referente à prevenção de riscos 

laborais.495Além das previsões na Constituição daquele país, assim como em normas de Direito 

Privado, a responsabilidade empresarial também é objeto de sanção penal se do acidente derivar 

um delito tipicamente caracterizado no Código Penal espanhol. Assim está previsto o artigo 

316 daquele Código: 

 

Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y 

estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los 

                                                      
493 Acesso em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm  
494 Acesso em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm  
495 GINÉS FABRELLAS, Anna. Instrumentos de compensación del daño derivado de accidente de trabajo y 

enfermedad profesional. La Ley, Madrid, 2012, p. 38. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm
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trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene 

adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o 

integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a 

tres años y multa de seis a doce meses.496 

 

 Tipos penais como o acima referido vêm ao encontro das exigências da nova 

configuração social, marcada pela descentralização das empresas, pelo mercado desregulado e 

um sistema de trabalho flexibilizado, no qual os riscos que assumem os trabalhadores em seus 

postos de trabalho se multiplicam, uma vez que se expõem cada vez mais à precaridade laboral. 

E foi em razão dessa nova configuração que se pleiteou, nos países da Europa ocidental, como 

no caso espanhol, maior proteção ao trabalhador e a positivação dos deveres do empregador. 

Os seguintes exemplos auxiliam no entendimente deste tema: i) o servente de obra 

José (J) trabalhava em uma construção a cargo da empresa Engenharia Mecânica Ltda., e lhe 

foi ordenado pelo gerente da obra Paulo (P) que cortasse alguns tubos de cobre. Quando estava 

próximo de um cabo elétrico, sofreu uma descarga fortíssima em seu corpo, perdendo a metade 

de seu braço esquerdo e a mobilidade de sua mão direita; ii) Rodrigo (R) trabalhava como 

servente de obra especificamente na sacada do segundo andar de um edifício, instalando uma 

caixa elétrica. Em determinado momento, ao se colocar na ponta dos pés para alcançar um fio, 

realizou um giro, dando dois passos para trás e caindo da altura de 8 metros. Em razão da queda, 

sofreu sérias lesões. A empresa que promovia a obra era a Edificações Olímpia Ltda; iii) o 

soldador Mévio (M) trabalhava diariamente na solda de alguns metais e, muitas das vezes, não 

utilizava os óculos que teriam sido oferecidos pela empresa, especificamente pelo responsável 

Tício (T) para a sua proteção. Passados mais de 10 anos trabalhando para a mesma empresa, 

Mévio perdeu a visão dos dois olhos e teve que se aposentar por invalidez.  

Estes casos apresentam algumas características semelhantes e fundamentais para a 

presente análise: i) um empregado (J, R, M) prestando serviços a uma empresa; ii) o superior 

hierárquico (P, T) que transmite as ordens (relação de subordinação); e iii) uma lesão ao bem 

jurídico integridade física dos empregados. Contudo, a principal característica que amalgama 

estes casos é a dúvida acerca da eventual punibilidade do superior hierárquico por possível 

infringência ao dever de proteção dos trabalhadores em razão da sua suposta posição de garante. 

E essa dúvida somente poderá ser respondida diante da análise dos fundamentos dessa posição 

de garante, o conteúdo dos seus deveres e os seus limites.  

                                                      
496 Disponível: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
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O primeiro e principal fundamento é o de que a empresa é considerada como uma fonte 

de perigo permitida e o destinatário original da obrigação legal de segurança e saúde no trabalho 

é o empregador, tendo em vista a sua qualidade de proprietário e credor dos benefícios da 

atividade produtiva497. E isso independe do contrato de trabalho firmado entre o empregador e 

o empregado, pois a posição de garante, nestes casos de assunção real de uma função de 

proteção, não está vinculada à existência de contrato.498 Por ser assim, possui ele os poderes de 

organização e direção da empresa, com as faculdades para adotar medidas preventivas, assim 

como para cumprir e vigiar o cumprimento das normas de segurança e higiene na empresa. 

A prescindibilidade da existência do contrato pode ser concretizada no seguinte 

exemplo: Maria (M) é diarista doméstica e presta serviços na residência de um jovem casal na 

região central da sua cidade. De acordo com a legislação trabalhista (CLT), M não é empregada 

e não tem vínculo empregatício com o jovem casal.499 Poderia, então, este hipotético casal 

prescindir de todo e qualquer cuidado com a vida, a saúde e a integridade física de M, 

permitindo que ela desempenhe as suas funções em local insalubre e sem qualquer proteção? A 

resposta negativa é intuitiva e a mais correta. 

Isso porque, segundo SCHÜNEMANN, os fundamentos materiais para a posição de 

garante são o i) domínio fático sobre os elementos perigosos do estabelecimento (empresa); ii) 

poder de mando sobre os trabalhadores fundamentado legalmente; e iii) a responsabilidade de 

garantia dos superiores pelas ações dos seus subordinados. Ademais, prossegue o autor 

afirmando que a posição de garantia pode ser deduzida de forma lógica e rigorosa na concepção 

de domínio sob a condição de que um órgão de direção haja omitido impedir, como era possível 

com os meios disciplinantes da corporação, a infração de um subordinado. 500 

Bem por isso que a existência ou não do contrato pouco responde quanto à posição de 

garante de proteção do empregador frente ao empregado. A bem da verdade, o domínio fático 

sobre os elementos perigosos do estabelecimento (a casa do jovem casal) fundamenta a 

responsabilidade do responsável (jovem casal) que deve agir para proteger os bens jurídicos do 

                                                      
497 Acerca do fundamento do dever de segurança no trabalho, ARROYO ZAPATERO sustenta que “El deber de 

seguridad en el trabajo del empresario encuentra su fundamento material en el hecho de la creación del riesgo 

para los trabajadores con la apertura de la empresa y en la titularidad del empresario de un poder fáctico y 

jurídico de disposición sobre los procesos y organización material de la empresa y sobre las personas que en ella 

participan (poder de dirección), las cuales se encuentran respecto de aquél en una posición de dependencia.” 

ARROYO ZAPATERO, La protección penal de la seguridad en el trabajo, p. 55. 
498 ROXIN, Derecho Penal: Parte general. Tomo II, p. 865. 
499Art. 3º da CLT - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a 

empregador, sob a dependência deste e mediante salário. 

Parágrafo único - Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o 

trabalho intelectual, técnico e manual. Acesso em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm 
500 ROXIN, Derecho Penal: Parte general. Tomo II, p. 896. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm
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trabalhador (M) de acordo e na medida de seu domínio, que supõe um âmbito espacial de 

influência daquele garante no qual se encontra o objeto perigoso.  

O superior hierárquico pode, em razão do seu poder de mando, organizar e controlar 

as atividades do empregado, aquilo que ROXIN denominou de posições de garantia baseadas 

nas relações de superioridade hierárquica na atuação de pessoas responsáveis. Assim, em 

determinadas relações de superioridade hierárquica, a lei estabelece uma posição de garante de 

vigilância ou supervisão e de controle do superior em relação ao subordinado. O superior tem 

o poder de impor as condições de trabalho e tarefas concretas ao subordinado e, como 

consequência, deve adotar todas as diligências possíveis para garantir que as tarefas executadas 

nas condições por ele impostas e de acordo com suas ordens, sejam inócuas, ou o mais próximo 

disso, para o subordinado.  

ROXIN sustenta que há, também, uma relação de dependência entre o superior com 

domínio fático sobre os elementos perigosos, poder de mando e responsabilidade de garantia 

pelas ações do subordinado e o sujeito a ser protegido. Nesse sentido, para que se configure a 

posição de garante do superior em relação ao subordinado deverá existir uma relação de 

dependência do bem jurídico desamparado com a atuação de outrem, e tal relação se 

fundamenta na confiança que o subordinado tem na proteção do garantidor ao se expor ao 

perigo (cortes de tubos de cobre, instalação de caixa elétrica, solda de metais) e prescindir de 

outras medidas de segurança (casos em que o sujeito escala um muro artificial confiando que a 

pessoa que sustenta os cabos que se usam nessa atividade de caráter recreacional tenha se 

atentado para todas as precauções).501 Assim sendo, o fundamento da posição de garante de 

proteção da vida, integridade física e higiene do empregado também se encontra na 

proximidade ao bem jurídico que se deve proteger e na confiança recíproca entre aqueles que 

atuam na atividade de risco, o que determina que surja entre eles uma relação de dependência 

que permite correr riscos mais altos e prescindir de outras medidas de segurança, confiando na 

atividade de proteção e salvamento do garante.502 

                                                      
501 JESCHECK, nesse ponto, registra que deve existir uma relação de dependência entre os afetados ou que o 

titular do bem jurídico tenha assumido maiores perigos ou tenha renunciado a outras medidas de proteção por ter 

confiado na disposição de atuar do agente. JESCHECK, Tratado de derecho penal, p. 564 e ss. Seguind tal 

entendimento, ROXIN acredita que “la función de protección, que fundamenta una posición de garante, se origina 

en la mayoría de los casos por um acto de confianza del desamparado que necessita ayuda (...)”. ROXIN, 

Derecho Penal: Parte general. Tomo II, p. 868. 
502 Nesse mesmo sentido, ARROYO ZAPATERO: “El sujeto directo de imputación de los deberes jurídico 

laborales en general, y de la responsabilidad dimanante de su incumplimiento es, ante todo, el empresario, 

entendido como individuo o persona jurídica propietaria o contratista de la obra, explotación, industria o servicio 

donde se presta el trabajo.” ARROYO ZAPATERO, La protección penal de la seguridad en el trabajo, p. 57. 
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A título de exemplo, o operador de uma máquina que corta tubos maciços de ferro 

confia que o setor de manutenção das máquinas tenha feito o reparo periódico e o seu uso 

transcorrerá sem maiores problemas, e deixa de verificar se aquela máquina se encontra 

avariada ou deixa de tomar outras precauções como medida de segurança, uma vez que já 

portava todos os instrumentos necessários e obrigatórios para a utilização daquela máquina, 

como as luvas, os óculos, o capacete e a roupa especializada.  

Acredita-se, portanto, que o critério decisivo é a relação de domínio, entendido como 

o conjunto de condições, limitados pelo tipo de injustos, que fundamentam uma relação 

específica de dependência do bem jurídico em relação a um sujeito, ou uma classe de sujeitos. 

A omissão do dever de proteção estaria configurada em não facilitar os meios necessários para 

que os trabalhadores desempenhem as suas funções com as medidas de segurança e higiene 

adequadas. Assim, o garantidor de proteção deve direcionar a sua atenção ao bem jurídico sob 

sua custódia e o conteúdo abstrato do seu dever é agir para evitar o resultado. 

O conteúdo material do dever de proteção será dado pelas leis extrapenais, como as 

mencionadas leis trabalhistas no Brasil, que servirão, então, para delimitar a posição de garante 

do sujeito e identificar se, naquele caso, estava ele obrigado à proteção do bem jurídico ou a 

vigiar a fonte de perigo, uma vez que teria ele o domínio fático sobre os elementos perigosos 

do estabelecimento (empresa), o poder de mando sobre os trabalhadores e a responsabilidade 

de garantia dos superiores pelas ações dos seus subordinados. Nesse sentido, os dirigentes 

podem ser punidos, quando preenchidos os já mencionados requisitos (situação típica, a 

capacidade individual de agir e a imputação objetiva), em razão da sua omissão, tendo em vista 

o seu dever agir para proteger o bem jurídico, dever este que encontra conteúdo, mas não 

fundamento, nas leis extrapenais.  

A imputação omissiva imprópria, percorrendo todos esses caminhos, diminui 

sobremaneira a possibilidade de se responsabilizar objetivamente um dirigente pela posição que 

ocupa em uma empresa e não pelas suas funções e, sobretudo, o seu domínio frente ao 

desamparo da vítima ou uma relação de custódia com ela. Somente assim será possível precisar 

se, nos casos referentes aos acidentes de trabalho como os que foram supramencionados, houve 

delegação de responsabilidade, se o empregado carecia de meios para desempenhar a sua 

atividade de forma adequada e conforme exigido pela legislação, ou se havia um responsável 

por orientar os funcionários e fornecer o material adequado para aquela atividade.  

O fato de haver um contrato empregatício, como já afirmado, não responde às 

perguntas. Tampouco responde a criação de um risco para o bem jurídico, em razão da 
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obrigação especifica de impedir o resultado lesivo503. A relação negativa (garante de vigilância) 

ou positiva (garante de proteção) com o bem jurídico não vem marcada pelo fato de que a 

competência se fundamenta por organização ou por instituição, mas sim pelo tipo de relação 

que se estabelece com o bem jurídico. Com efeito, do direito dos trabalhadores a uma proteção 

eficaz em matéria de segurança e saúde no trabalho deriva um conjunto de obrigações, como a 

de avaliar os riscos laborais existentes, garantir a segurança das máquinas, ferramentas e 

instalações, informar e formar os trabalhadores, vigiar o cumprimento efetivo das medidas 

previamente previstas e coordenadar a atividade preventiva, documentando e notificando as 

atuações preventivas. Ao tratar da questão dessa forma, uma gama maior de casos poderá ser 

abrangina pelo critério do domínio. Assim, caso o indivíduo M venha a suceder P em suas 

funções, não será ele quem atuou de forma precedente que criou o risco para o subordinado, 

mas assumiu as funções que outrora eram de P.504 

Nesse sentido, caso o superior P i) tenha assumido as funções de orientar e fornecer o 

material adequado aos funcionários para exercerem as suas atividades; ii) tenha o domínio sobre 

a causa de um possível resultado de lesão à vida de J; e ii) tenha sido observada uma relação 

de dependência entre P e J, de modo que este último tenha deixado de tomar outras medidas de 

segurança em razão da confiança na proteção do superior P, restaria configurada a posição de 

garante de proteção em relação ao subordinado J. Caso o superior P se omita no seu dever, com 

conteúdo previsto nas leis trabalhistas, deverá ele responder pelo crime na modalidade omissiva 

imprópria, caso os demais pressupostos da tipicidade também estejam preenchidos. 

                                                      
503 Ainda que exista um contrato – dever formal – de auxílio entre o empregador e o subordinado, a 

responsabilidade penal a título omissivo somente existirá nos casos em que houver domínio fático sobre o 

desamparo do trabalhador. SCHÜNEMANN, Fundamentos, p. 407. 
504 Roxin, Derecho Penal: Parte general. Tomo II, p. 926. 
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CONCLUSÕES 
 

 

 

Por todo o exposto, conclui-se que: 

 

 

01. As transformações econômicas do mundo contemporâneo fizeram surgir uma nova 

espécie de criminalidade, que prescinde do uso da violência corporal tradicional: a 

criminalidade econômica, sensível ao desenvolvimento das relações humanas, 

comerciais, econômicas e financeiras. A crescente difusão dos crimes cometidos no 

âmbito empresarial acarreta severas discussões no que toca à complexa imputação da 

responsabilidade penal. 

 

02. A criminalidade econômica vem desafiando a dogmática penal tradicional, uma vez que 

o olhar do paradigma clássico do Direito Penal é de um crime de estelionato clássico ou 

de homicídio: autor individual ou coautor, dolo direto de 1º grau, execução direta, 

autoria imediata, bem jurídico individual, nexo de causalidade para estabelecer a relação 

entre a conduta e o resultado, crime malum in se e crime comissivo doloso. 

 

03. Os crimes omissivos próprios e impróprios são da essência do Direito Penal econômico, 

sendo praticados, sobretudo, em concurso em agentes. Os crimes omissivos próprios 

fundam-se em um dever geral de existência (v.g., omissão de socorro) e os crimes 

omissivos impróprios transformam crimes de ação em crimes omissivos apenas para 

indivíduos com características especiais, quais sejam os garantes. 

 

04. Os crimes econômicos são, em regra, praticados mediante a intervenção de mais de um 

sujeito, pois há: i) uma divisão horizontal de atribuições/responsabilidades; ii) uma 

divisão vertical de funções. Há, também, a dissociação entre a ação e a 

responsabilidade, pois: i) a execução direta do crime é feita pelo subordinado; e ii) a 

autoria recai no indivíduo que não executa diretamente o injusto. Dissocia-se, portanto, 

a ação (quem comete) e a responsabilidade por esta conduta e normalmente não será o 

responsável que irá praticar a conduta (v.g., sócio administrador de uma empresa que 

determine que o contador falsifique os livros da empresa para não pagar tributos).  

 

05. É fundamental que se diferencie os conceitos de ação e omissão, porquanto a preferência 

por determinada linha de pensamento afetará toda a construção da dogmática que 
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envolve a posição de garante dos dirigentes. Assim, a omissão surge da manifestação 

de personalidade do sujeito, devendo estar presentes os requisitos da expectativa de 

ação e da capacidade de agir do indivíduo. Há casos, entretanto, em que a expectativa 

de ação deve estar vinculada a um dever normativo, como na maioria dos casos 

referentes aos delitos omissivos impróprios. 

 

06. A teoria geral do delito é o instrumento para se responder se determinado fato é um 

delito ou não, é o juízo de subsunção do juiz, com uma ordem de interrogações e 

sucessivas respostas para determinar se é ou não um delito. Todo o arcabouço penal 

serve para o julgador subsumir um conjunto de fatos (premissa menor) à determinada 

norma penal (premissa maior), verificando se aqueles fatos se encaixam na norma penal. 

A teoria geral do delito, portanto, diferencia a localização dos elementos e a relação 

entre eles, estabelecendo o processo de imputação e valoração de uma forma ordenada. 

 

07. Para determinar se uma conduta se amolda ao tipo objetivo omissivo impróprio e possa 

ser imputado ao sujeito que ostente uma posição de garante, é fundamental a 

concorrência dos seguintes elementos: i) situação típica; ii) capacidade individual de 

agir; iii) imputação objetiva; e iv) posição de garante. Em regra, nos delitos omissivos 

impróprios a situação típica consiste no perigo de produção do resultado. Para que se 

identifique a capacidade individual de ação devem ser consideradas as capacidades 

especiais do sujeito (forças físicas, conhecimentos técnicos ou faculdades intelectuais). 

 

08. Imputar é responsabilizar juridicamente. A imputação objetiva agrega a conduta como 

lesiva ao bem jurídico (condutas perigosas ou danosas) e não proíbe resultados, mas sim 

condutas perigosas. Causar não é ser juridicamente responsável por um resultado, pois 

é possível causar um resultado, mas não ser imputado ao causador.  

 

09. O resultado será imputado ao agente: (i) quando ele criar um risco não autorizado pelo 

sistema ao bem jurídico; (ii) quando o risco se realiza no resultado concreto; e (iii) este 

resultado se encontra dentro do alcance do tipo. A teoria da imputação objetiva: (i) não 

substitui o nexo de causalidade; (ii) limita o âmbito de alcance do tipo objetivo; (iii) traz 

uma parte do elemento de antijuridicidade para dentro do juízo da imputação objetiva 

(risco não permitido). 
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10. A doutrina majoritária brasileira foi abandonando a teoria dos deveres formais, tendo 

em vista a sua imprecisão e as lacunas que não permitem precisar em quais casos o 

indivíduo será responsabilizado por sua omissão. KAUFMANN foi o responsável por 

criar a divisão das posições de garantidor, facilitando o estudo acerca do tema, ao dividir 

as posições de garante segundo a direção dos deveres.  

 

11. A teoria das funções como critério de formulações dos deveres de garante apresentada 

pelo autor foi uma importante contribuição para o conceito de posição de garante, 

afastando-se do mero status pessoal, e aproximando-se da posição do sujeito em relação 

a determinada situação e distingue entre deveres de garante, cuja função consiste na 

proteção de determinados bens jurídicos (deveres de custódia), e aqueles nos quais o 

garante está obrigado a controlar uma fonte de perigo (deveres de vigilância). 

 

12. A posição de garantidor é fundamentada pela assunção fática de uma fonte de perigo ou 

da proteção de um bem jurídico. A regulamentação extrapenal, por seu turno, delimita 

o conteúdo e o âmbito do dever caso a caso.  

 

13. O garante de proteção é aquele que tem o dever de defender um ou mais bens jurídicos 

contra todos os ataques que possam sofrer, diante da relação existente entre o sujeito 

titular do bem (trabalhador da empresa ou a própria empresa, nos casos envolvendo o 

seu patrimônio) e o garante de proteção. Os deveres de proteção podem ser assumidos 

por outros indivíduos que não aqueles originalmente obrigados, conforme previsão do 

artigo 13, b, do CPB.  

 

14. Tendo em vista a distância entre o a criação do perigo e o resultado nos delitos 

econômicos, a fundamentação da posição de garante por ingerência parece insuficiente 

para abarcar um número expressivo de casos. 

 

15. As empresas estruturam as atividades por meio da divisão do trabalho e de funções. 

Diante da divisão do trabalho quanto aos objetos e procedimentos da empresa, somente 

é possível eliminar o perigo por meio de uma coordenação das ações particulares, de 

modo que a institucionalização de um dirigente em determinado cargo atribui a ele um 

domínio. O fundamento do dever de garante está no domínio sobre o desamparo da 

vítima, não havendo relação com o comportamento anterior do garante, mas sim com a 

inércia diante do seu domínio. Não se deve confundir o critério do domínio do fato com 
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o critério dos delitos de infração de dever. Estes servem para identificar quem é a figura 

central e, crimes de infração de dever, não é quem domina o fato, mas quem tem o dever 

de agir e infringindo este dever (v.g., crimes próprios de funcionário público) ou está 

descumprindo este dever (crimes omissivos, próprios ou impróprios). 

 

16. Não há previsão legal para o tipo de administração desleal no Brasil. O fundamento da 

administração desleal é a violação dos deveres por aquele que ostenta a administração 

dos bens, incluindo o dever de não realizar atos que lesionem o patrimônio. Somente 

poderá ser autor do tipo de administração desleal aquele que infringe o dever que lhe 

incumbe de velar pelo patrimônio alheio, ou seja, a posição de domínio. Deve haver, 

portanto, o domínio sobre o patrimônio alheio e o exercício não permitido do 

patrimônio mediante o poder jurídico contra o seu titular. O alcance da posição de 

garantia do administrador vem definido pelo seu ato de assunção, não necessariamente 

pelos deveres jurídicos civis ou de leis extrapenais próprios de sua posição. Para 

determinar o conteúdo e o sentido da atuação devida deve-se analisar o ato de assunção 

do administrador e os seus deveres de atuar para evitar o prejuízo do patrimônio, de 

acordo com os standards próprios da sua posição. 

 

17. Caso o dirigente não tenha uma relação de domínio material sobre a atividade, não será 

ele penalmente responsável por eventuais lesões sofridas pelo trabalhador no transcorrer 

do trabalho. O critério decisivo é a relação de domínio, entendido como o conjunto de 

condições, limitados pelo tipo de injustos, que fundamentam uma relação específica de 

dependência do bem jurídico em relação a um sujeito, ou uma classe de sujeitos. 
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