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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. 

  



SUMÁRIO 
 

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 12 

1. O PROBLEMA: O DIRIGENTE DE EMPRESA COMO GARANTE ................... 19 

1.1 Entre o paradigma da responsabilidade individual e as tendências da 

responsabilidade coletiva ....................................................................................................... 19 

1.1.1 Soluções de autoria: autor mediato e coautor ............................................................. 24 

1.1.2 Soluções de participação ............................................................................................. 28 

1.1.3 Soluções por via omissiva ........................................................................................... 31 

2. ANCORAGEM CONCEITUAL .................................................................................. 36 

2.1 Esclarecimentos Prévios .................................................................................................. 36 

2.2 O conceito de omissão de que se parte ........................................................................... 37 

2.2.1 Aproximação às principais posições doutrinárias ....................................................... 37 

2.2.2 Ancoragem Conceitual ................................................................................................ 52 

2.3 Principais distinções entre a omissão própria e a imprópria ....................................... 53 

2.3.1 Breve exposição e apontamentos acerca das propostas de classificação .................... 53 

2.3.2 Ancoragem classificatória ........................................................................................... 62 

3. APROXIMAÇÃO AOS PRESSUPOSTOS DA IMPUTAÇÃO OMISSIVA 

IMPRÓPRIA .......................................................................................................................... 65 

3.1. Tipo objetivo ............................................................................................................... 65 

3.1.1 A situação típica .......................................................................................................... 69 

3.1.2 Capacidade individual de agir - possibilidade físico-individual de agir e conhecimento 

da situação típica .................................................................................................................. 71 

3.1.3 Imputação Objetiva - não diminuição de um risco juridicamente desaprovado e 

realização desse risco no resultado ...................................................................................... 73 

3.1.3.1 O modelo de Roxin .............................................................................................. 77 

3.1.3.2 O modelo de Jakobs ............................................................................................. 80 

3.1.4 Posição de garante ....................................................................................................... 82 

4. A FUNDAMENTAÇÃO DA POSIÇÃO DE GARANTIA ......................................... 85 

4.1 Fundamento dos deveres de garantia ............................................................................. 85 

4.1.1. Teoria formal do dever jurídico: a Lei, o contrato e o atuar prévio (Neokantismo) .. 85 

4.1.2. A divisão funcional: proteção de determinados bens jurídicos e vigilância de fonte de 

perigo (KAUFMANN) ......................................................................................................... 89 

4.1.3. A divisão baseada na natureza dos deveres: competência institucional e competência 

organizativa (JAKOBS) ....................................................................................................... 94 

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) ......................................... 97 

4.1.5 Silva Sánchez e a barreira de contenção do risco ..................................................... 100 



4.1.6. Domínio por omissão? .............................................................................................. 101 

4.1.7. Tomada de posição ................................................................................................... 103 

4.2. Técnicas de tipificação................................................................................................... 109 

4.2.1. Armin Kaufmann ...................................................................................................... 110 

4.2.2. Código penal espanhol e alemão .............................................................................. 112 

4.2.3. Artigo 13, §2º, do Código Penal brasileiro (CPB) ................................................... 116 

4.2.3.1. Espécies de garantidores .................................................................................... 120 

5. OS DIRIGENTES DE EMPRESA COMO GARANTES DE PROTEÇÃO .............. 127 

5.1 Conceito de empresa ....................................................................................................... 128 

5.2 Conceito de dirigente de empresa ................................................................................. 132 

5.3 Conceito de subordinado ............................................................................................... 133 

5.4 Garantes de proteção ..................................................................................................... 134 

5.4.1 Definição e deveres ................................................................................................... 134 

5.4.2 Delegação, divisão de funções e princípio da confiança ........................................... 140 

5.5 Os dirigentes como garantes de proteção dos bens da sociedade empresária .......... 145 

5.5.1. Deveres do dirigente ................................................................................................. 147 

5.5.2. Crimes contra o patrimônio ...................................................................................... 149 

5.5.2.1. A discussão sobre a administração desleal/infidelidade patrimonial ................ 149 

5.5.3 Os dirigentes como garantes de proteção da vida, da saúde e da integridade física do 

empregado .......................................................................................................................... 163 

CONCLUSÕES ..................................................................................................................... 177 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................... 181 

 



12 
 

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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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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