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RESUMO  

 

Diante da complexidade e das dificuldades de se atribuir responsabilidade penal no âmbito 

empresarial, acusações são feitas sem a necessária individualização de condutas e com a 

incorreta utilização da teoria do domínio do fato. Diretores-presidentes, em considerável 

medida, são alvos dessas acusações pelo cargo que ocupam, por serem considerados 

“responsáveis por tudo” dentro das companhias. O cargo parece chamar mais a atenção nesse 

sentido quando denominado de Chief Executive Officer (CEO). A partir da premissa de que a 

aferição da responsabilidade penal de superiores hierárquicos por omissão imprópria em 

estruturas empresariais se mostra adequada, a presente pesquisa analisa o Diretor-Presidente de 

sociedade anônima de capital aberto como possível garantidor em crimes omissivos impróprios 

e apresenta um esboço aproximativo do conteúdo de seu dever de agir para evitar tais crimes 

praticados no âmbito dessas companhias.  

 

Palavras-chave: Diretor-Presidente; Sociedades Anônimas de Capital Aberto; Crimes 

Omissivos; Garantidor; Responsabilidade Penal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT   

 

Faced with the complexity and difficulties of assigning criminal liability in business 

environments, charges are made without the necessary individualization of conduct and with 

the incorrect use of the Domain Theory. Chief executive officers are, to a considerable 

extent,  the targets of these charges because of their position. In other words, for being 

considered “responsible for everything” within the companies, their position draws special 

attention especially when they take the CEO title.  Based on the premise that assigning criminal 

liability to superiors for improper omission in business structures is adequate, the present 

research analyzes the Chief Executive Officer of a publicly traded corporation as a possible 

guarantor in improper omissive crimes and presents an approximate outline of the content of its 

duty to act to prevent such crimes committed within these companies 

 

Keywords: Chief Executive Officer. Publicly-traded Corporations. Crimes by Omission. 

Guarantor. Criminal Liability 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A atribuição de responsabilidade penal a pessoas físicas por crimes praticados no 

âmbito empresarial é complexa e desafiadora no contexto do exercício de atividade 

econômica organizada na forma de sociedade empresária. 

A dificuldade é proporcional à dimensão da estrutura organizativa da empresa, cuja 

complexidade, por sua vez, está diretamente relacionada ao seu tamanho, âmbito de atuação e 

ao número de pessoas envolvidas para o desenvolvimento das atividades. Nesse contexto, em 

empresas de médio e grande porte, no mais das vezes, é necessária, inclusive por exigência 

legal, a aplicação de técnicas de organização, como a divisão de funções entre órgãos da 

administração – Diretoria e Conselho de Administração (CA) em sociedades anônimas, por 

exemplo – e a divisão de trabalho, como ocorre na estruturação de diversas Diretorias, cada 

qual com suas atribuições, competências e estrutura própria montada de forma hierarquizada, 

incluindo gerências, departamentos e encarregados. Há, ainda nesse contexto, a 

descentralização por meio da delegação de funções em relação às atribuições, feixes de 

responsabilidades, tomada de decisões e de controle sobre as atividades e sobre os riscos delas 

decorrentes1. 

Nesse cenário, quanto maior a empresa, em termos de estrutura e de descentralização, 

maior será o número de pessoas naturais responsáveis por determinadas áreas que, à medida 

que desempenham suas atividades, podem gerar riscos a bem jurídicos de terceiros. 

Proporcionalmente, maior será também o número de pessoas com atribuição de 

responsabilidades e deveres de controle e vigilância para que as atividades da empresa não 

incorram em condutas previstas como crime. Assim, ao mesmo tempo que a organização 

descentralizada e a divisão de trabalho e de funções geram uma difusão de responsabilidade, 

podem gerar, paradoxalmente, uma irresponsabilidade organizada2. 

Por consequência, ocorrido um resultado lesivo a terceiros ou à coletividade, mais 

difícil será aferir a responsabilidade individual de cada pessoa natural que lhe deu causa, seja 

de forma comissiva (fazer) ou omissiva (o deixar de fazer).  

Diante dessas dificuldades é que as autoridades costumam imputar a responsabilidade 

penal à alta cúpula das empresas simplesmente em razão do cargo ocupado, sem identificar 

condutas e, em muitos casos, utilizando, indevidamente, a teoria do domínio do fato. Essa 

                                         
1 ESTELLITA, Heloisa. 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, 2015, p. 38-43. 
2 Ibid., p. 47. 
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estratégia, contudo, além de desrespeitar garantias constitucionais, pode gerar acusações 

injustas de um lado, ou impunidade do outro, ambas indesejáveis.  

Pesquisa realizada no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Superior Tribunal de 

Justiça (STJ), em 2021, revelou diversas acusações direcionadas a Diretores-Presidentes por 

supostos crimes praticados no âmbito das empresas que ocupavam sem as necessárias 

descrições de condutas, ou seja, foram acusados apenas pelo cargo em que figuravam nos 

documentos societários (estatuto ou contrato social), com indevida aplicação de 

responsabilidade objetiva na esfera penal3.  A ênfase das autoridades dada à figura do Diretor-

Presidente, em certa medida, não é sem razão: a ostentosa nomenclatura provoca a impressão 

de que tal cargo deteria o maior poder na estrutura da empresa e, por outro lado (reverso da 

moeda), seria o “responsável por tudo” em seu âmbito. Esse cargo parece ganhar mais status 

quando é denominado de Chief Executive Officer (CEO), expressão estrangeira como tantas 

outras utilizadas no meio empresarial. 

Considerando essa problemática, especialmente o fato de que na atividade empresarial 

geralmente os integrantes da alta cúpula das empresas não praticam condutas que diretamente 

causam o resultado, a responsabilização destes por omissão imprópria se apresenta como um 

caminho plausível. 

O objeto de estudo da presente pesquisa, diante desse cenário, é analisar o Diretor-

Presidente como possível garantidor em crimes omissivos impróprios e o conteúdo de seu 

dever de agir para evitar tais crimes no âmbito das sociedades anônimas de capital aberto. 

A fim de atingir os objetivos propostos, a pesquisa pretende responder às seguintes 

indagações: o Diretor-Presidente, dentro da estrutura de gestão de uma sociedade anônima de 

capital aberto, ocupa a posição de garantidor? Em caso positivo, qual é o conteúdo de seu 

dever concreto de agir para evitar resultados lesivos a terceiros previstos em lei como crime? 

O dever concreto de agir, ou seja, a conduta exigida e esperada para evitar o resultado, pode 

variar de companhia para companhia? 

Conduzirá e norteará o presente trabalho um caso real, apresentado na seção seguinte, 

sintetizado e adaptado para a busca das seguintes respostas: o Diretor-Presidente pode figurar 

na posição de garantidor para fins de omissão imprópria diante de um crime praticado por 

                                         
3 STF, HC 138.637/SP; STF RHC 186.159, Min. Celso de Mello; STF, HC 83.554; HC 169.062; STF HC 

169.062; STF HC 166.812; STF HC 127.397; STF HC 136.250; STF HC 80.549; STF HC 141.835; STJ HC 

51.837, STJ RHC 794; STJ RHC 142.085; STJ ARESP 1671918; STJ HC 423.882; STJ RHC 124.462; STJ 

RHC 107396; STJ REsp 1379188; STJ RMS 34165; STJ Resp 132900; RHC 132900.   

Os termos utilizados para a realização das pesquisas nos sites do STF e do STJ foram: “penal” e “ceo”; “penal” e 

“diretor presidente”; “ceo”, “omissão” e “penal”; “diretor presidente” e “omissão penal”; “penal” e “Chief 

Executive Officer”; e “penal, “diretor presidente” e “SA”. Ao todo, foram analisados 58 acórdãos. 
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outro Diretor de uma sociedade anônima em conjunto com um subordinado da respectiva 

diretoria? Em caso positivo, quais os parâmetros para determinar o conteúdo concreto do 

dever de agir do Diretor-Presidente para tentar evitar a prática desse crime? Esses elementos 

podem variar conforme a estrutura organizacional da SA, inclusive para excluir a 

responsabilidade penal por omissão imprópria? 

O presente trabalho, em busca dessas respostas, está estruturado da forma a seguir 

apresentada.  

No capítulo 2, serão feitas algumas considerações sobre as sociedades anônimas de 

capital aberto, notadamente em relação aos seus principais órgãos de administração, o CA e a 

Diretoria, com o objetivo de identificar como esses órgãos são estruturados, assim como os 

poderes e os deveres de cada um. Como o cargo de Diretor-Presidente não é regulado 

legalmente, ainda no capítulo 2, como parâmetro, serão demonstrados as funções e os deveres 

de Diretores-Presidentes previstos em documentos societários de algumas companhias 

brasileiras. O objetivo é entender quais são efetivamente os seus poderes e demonstrar que o 

cargo não pode ser assemelhado ao de um CEO norte-americano. 

O capítulo 3 apresenta alguns conceitos sobre a posição de garantidor como uma 

elementar dos crimes omissivos impróprios; e o que fundamenta essa posição, notadamente 

no âmbito empresarial. Neste mesmo capítulo, serão demonstrados alguns critérios que podem 

ser utilizados para identificar a posição de garantidor nas sociedades anônimas de capital 

aberto, e quais efeitos a divisão de trabalho gera nesta posição e em seus deveres concretos de 

agir, sempre com os olhos no cargo do Diretor-Presidente. 

Alcançados esses resultados, o capítulo 4 traz propostas para solucionar o caso 

apresentado na introdução, considerando os poderes e os deveres atribuídos pelos documentos 

societários aos Diretores-Presidentes das sociedades anônimas analisadas no capítulo 2. 

Ao final, serão expostas algumas conclusões sobre a pesquisa, não com o objetivo de 

trazer respostas categóricas, o que seria presunçoso diante de temas tão complexos e 

discutidos por juristas e tribunais do mundo todo, mas com o objetivo principal de demonstrar 

que os deveres do Diretor-Presidente de evitar crimes praticados no âmbito das companhias 

podem variar consideravelmente a depender da estrutura organizativa da empresa, de maneira 

que sua posição como garantidor deve ser analisada caso a caso.  
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1.1  Caso que conduzirá o trabalho 

 

Um dos casos pesquisados reflete bem o contexto aqui apresentado: trata-se de ação 

penal movida contra o Diretor-Presidente, o Diretor-Financeiro e o Coordenador de 

Tesouraria de empresas petroquímicas por supostas remessas de divisas ao exterior sem o 

devido registro no Banco Central do Brasil (BACEN), o que configuraria o tipo penal previsto 

no art. 22, parágrafo único, da Lei n. 7.492/19864. As remessas teriam ocorrido por meio de 

operações financeiras envolvendo títulos da dívida norte-americana (United States Treasury 

Bills – T-Bills5), que tinham por objetivo, supostamente, a troca de reais situados no Brasil 

pertencentes à petroquímica por dólares disponíveis no exterior a empresas off shore do 

mesmo grupo econômico, em descumprimento às normas do BACEN. Segundo a denúncia, 

em resumo, o Coordenador de Tesouraria foi acusado por ter participado ativamente das 

operações, assinando contratos financeiros e transferências de valores; o Diretor-Financeiro 

foi acusado porque, como “superior hierárquico” do Coordenador de Tesouraria, teria tido 

atuação crucial na estratégia das operações, e porque assinou alguns contratos financeiros; e o 

Diretor-Presidente, por sua vez, foi acusado porque, nessa condição: 

 

Detinha o domínio do fato concernente às principais ações das referidas 

empresas. E, muito embora tenha negado, no exercício da autodefesa, ter 

tido ciência das operações com T-Bills, simplesmente não é crível que lhe 

passassem despercebidas negociações tão vultosas, que remontavam a cerca 

de 1% de todo o capital social do grupo6. 

 

A defesa do Diretor-Presidente da petroquímica impetrou sucessivos habeas corpus 

alegando inépcia da denúncia por falta de descrição de conduta, mas a acusação foi mantida 

pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) e pelo STJ. Tão somente no âmbito do 

STF a defesa conseguiu o trancamento da ação penal. A Suprema Corte entendeu, em resumo, 

que a denúncia poderia invocar a teoria do domínio do fato para acusar o Diretor-Presidente, 

tal como feito, mas que deixou de apontar os indícios de que ele “não somente teve 

conhecimento da prática do crime de evasão de divisas como também dirigiu finalisticamente 

                                         
4  BRASIL. Lei n. 7.492, de 16 de junho de 1986. Art. 22. Efetuar operação de câmbio não autorizada, com o 

fim de promover evasão de divisas do País: Pena – Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.  
5 UNITED STATES. Treasury Bills. Disponível em: 

https://www.treasurydirect.gov/indiv/products/prod_tbills_glance.htm. Acesso em: 16 abr. 2022. 
6 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (5ª Turma). Recurso em Habeas Corpus n. 51564/BA. Rel. Min. 

Gurgel de Faria, j. 24-02-2015, DJe 12-03-2015. Disponível em:  

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/178436623/recurso-ordinario-em-habeas-corpus-rhc-51564-ba-2014-

0232314-7/relatorio-e-voto-178436638?ref=juris-tabs. Acesso em: 16 abr. 2022. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.492-1986?OpenDocument
https://www.treasurydirect.gov/indiv/products/prod_tbills_glance.htm
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/178436623/recurso-ordinario-em-habeas-corpus-rhc-51564-ba-2014-0232314-7/relatorio-e-voto-178436638?ref=juris-tabs
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/178436623/recurso-ordinario-em-habeas-corpus-rhc-51564-ba-2014-0232314-7/relatorio-e-voto-178436638?ref=juris-tabs
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a atividade dos demais acusados”7. Ressalte-se, considerando que a denúncia foi recebida em 

05.11.2011 e o julgamento do habeas corpus pelo STF ocorreu em 06.12.2016, o Diretor-

Presidente figurou como réu na ação penal por mais de cinco anos (fl. 33 dos respectivos 

autos), sem que houvesse uma acusação concreta contra ele. 

Embora tenha trancado a ação penal, o STF não enfrentou com devida propriedade a 

questão no que diz respeito à possibilidade de aplicação da teoria do domínio do fato ao caso 

concreto. Primeiramente, a Corte precisaria analisar a adequação e a necessidade da aplicação 

dessa teoria – desenvolvida dentro de um sistema jurídico restritivo e diferenciador – para a 

figura do superior hierárquico à luz do nosso sistema jurídico-penal, que adota um sistema 

unitário e extensivo em relação à autoria. Inclusive porque, dentre outras razões, “o uso da 

teoria do domínio do fato não torna o gerente [tal como qualquer outro superior hierárquico] 

responsável por nada que a concepção tradicional não o pudesse responsabilizar. A tendência, 

assim, do novo modelo, que é restritivo e diferenciador, não é ampliar, e sim restringir a 

punibilidade”8.  

Depois, o STF precisaria analisar, com a esperada densidade, se a teoria do domínio 

do fato se aplica àquele que tem o poder de comando dentro de sua estrutura hierárquica no 

âmbito empresarial regular. Para isso, será imprescindível enfrentar questões que vêm sendo 

objeto de intensos debates pelo mundo afora, especialmente na Alemanha, nascedouro da 

teoria. Uma delas, possivelmente a mais importante, está relacionada ao cabimento da 

aplicação da autoria mediata por domínio da organização (uma das manifestações da teoria do 

domínio do fato) em estruturas nas quais não há a fungibilidade daqueles que efetivamente 

executam as condutas previstas no tipo penal. Ou seja, se é possível essa modalidade de 

autoria para superiores hierárquicos de organizações empresariais com objetivos lícitos, 

diferentes daqueles pertencentes a organizações ilegais/criminosas para as quais a teoria foi 

originalmente desenvolvida, nas quais o executor das ordens geralmente as cumpre sem 

questionar, mesmo que ilegais, e se o fizer será prontamente substituído. Somente após a 

análise dessas e de outras tantas questões envolvendo o tema, é que a Corte ainda teria de 

definir os contornos para se considerar uma denúncia válida, que descreva não somente uma 

                                         
7 BRASIL. Supremo Tribunal Federal (2ª Turma). Habeas Corpus n. 127397/BA. Rel. Min. Dias Toffoli, j. 06-

12-2016, DJe-169 02-08-2017, p. 36 do acórdão. Disponível em:  

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/772617256/habeas-corpus-hc-127397-ba-bahia-0000706-

6920151000000/inteiro-teor-772617495. Acesso em: 16 abr. 2022. 
8 GRECO, Luís et al. Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no 

direito penal brasileiro. São Paulo: Marcial Pons, 2014, p. 108. 

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/772617256/habeas-corpus-hc-127397-ba-bahia-0000706-6920151000000/inteiro-teor-772617495
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/772617256/habeas-corpus-hc-127397-ba-bahia-0000706-6920151000000/inteiro-teor-772617495
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posição de comando, mas principalmente a emissão da ordem para a prática do crime e as 

suas circunstâncias, encargo que se mostra muito desafiador no âmbito empresarial9. 

Ao invés da discutível e problemática aplicação da teoria do domínio do fato para 

apurar a responsabilidade penal do superior hierárquico por crime praticado no âmbito 

empresarial, a análise de eventual responsabilização criminal por omissão imprópria se mostra 

mais adequada10 e condizente com o Código Penal brasileiro11. 

A partir dessa premissa o presente estudo irá analisar, no contexto do caso exposto, se 

o Diretor-Presidente pode figurar na posição de garantidor e, caso positivo, qual é o conteúdo 

de seu dever concreto de agir para evitar o crime praticado por outro diretor, pressupostos 

iniciais da omissão imprópria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
9 Ao leitor que deseja entender a teoria do domínio do fato e, por consequência e principalmente, onde ela não 

pode ser aplicada, recomenda-se: GRECO, Luís et al. Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios 

sobre o concurso de pessoas no direito penal brasileiro. São Paulo: Marcial Pons, 2014. 
10 A respeito da responsabilização por crimes omissivos no âmbito das empresas, Augusto Assis menciona que, 

nesses tipos de crimes “não é necessário demonstrar que o agente realizou o tipo com as próprias mãos (autoria 

imediata), que o realizou em conjunto com alguém (coautoria) ou que deu uma ordem para que alguém o 

realizasse (autoria mediata)”. ASSIS, Augusto. A responsabilidade penal omissiva dos dirigentes de empresas. 

In: LOBATO, José Danilo Tavares; MARTINELLI, João Paulo Orsini; SANTOS, Humberto Souza. 

Comentários ao direito penal econômico brasileiro. Belo Horizonte: D’Plácido, 2017, p. 47. 
11 Nesse sentido: GRECO, Luís et al. Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de 

pessoas no direito penal brasileiro. São Paulo: Marcial Pons, 2014, p. 108; e ESTELLITA, Heloisa. 

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, 2015, p. 75 e ss.  
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2  BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO 

DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS 

 

O primeiro passo para atingir o objetivo da presente pesquisa é analisar 

especificamente no que consiste o cargo de Diretor-Presidente no âmbito das sociedades 

anônimas, ou seja, a sua posição, competências e deveres. Essas características, como será 

demonstrado adiante, podem impactar na posição de garante, no conteúdo do seu dever de 

agir diante de fatos lesivos praticados contra terceiros no âmbito das companhias, e na 

possibilidade jurídica de agir.  

Adianta-se que as especificidades desse cargo variam em considerável medida entre as 

companhias, especialmente no que diz respeito ao seu âmbito de competência em relação aos 

demais diretores integrantes do mesmo órgão, qual seja, a Diretoria. Assim, nem sempre o 

Diretor-Presidente é o “responsável por tudo” ou “controla tudo” dentro de uma sociedade 

anônima. De saída, já é uma premissa do próprio direito societário em relação ao dever de 

vigilância dos administradores que, “via de regra, não se exige dos administradores a 

supervisão de cada uma das atividades desenvolvidas pela companhia, mas o 

acompanhamento geral dos negócios sociais”12.  

Antes de analisar especificamente o cargo de Diretor-Presidente, entretanto, cabem 

alguns apontamentos sobre os principais órgãos das sociedades anônimas de capital aberto, 

notadamente o CA e a Diretoria. Como questão de fundo, abordam-se algumas 

responsabilidades desses órgãos quanto à vigilância da empresa como fonte de perigo, as 

relações entre esses órgãos e entre os seus integrantes com o Diretor-Presidente. 

 

2.1  O Conselho de Administração 

 

As sociedades anônimas são regidas pela Lei n. 6.404/1976 – Lei das Sociedades por 

Ações (LSA)13 – e possuem em sua estrutura organizacional órgãos sociais que visam atender 

os objetivos administrativos e jurídicos: a Assembleia Geral, o CA, a Diretoria e o Conselho 

Fiscal (este último, embora obrigatório, pode ou não funcionar). Esses órgãos são estruturados 

de forma hierárquica conforme as competências estipuladas pela LSA e pelos documentos 

societários da Companhia.   

                                         
12 PARENTE, Flávia. O dever de diligência dos administradores de sociedades anônimas. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2005, p. 128. 
13 BRASIL. Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as Sociedades por Ações. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm. Acesso em: 28 dez. 2021. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.404-1976?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm
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A Assembleia Geral tem, em síntese, poderes para decidir todos os negócios relativos 

ao seu objeto e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento, 

segundo dispõe o art. 121, caput, da LSA14. Trata-se de órgão colegiado, formado pelos 

acionistas da sociedade, cujo interesse comum é o de gerar lucros decorrentes da exploração 

do objeto social e sua posterior divisão entre eles. É o órgão máximo da sociedade, de caráter 

exclusivamente deliberativo, que tem competência para deliberar, por maioria de votos, sobre 

todos os negócios da Companhia. Alguns temas, inclusive, são de competência da Assembleia 

Geral, nos termos do art. 122 da LSA15, dentre os quais, destacam-se: (i) reformar o Estatuto 

Social da Companhia; (ii) eleger ou destituir, a qualquer tempo, os administradores e fiscais 

da Companhia, exceto em relação aos diretores eleitos e destituídos pelo CA: (iii) a tomada 

anual das contas dos administradores e aprovação das demonstrações financeiras por eles 

apresentadas.   

As atividades de administração da Companhia são exercidas pelo CA, quando houver, 

e pela Diretoria, em níveis distintos de atribuições e de poderes (art. 138 da LSA)16. Segundo 

Flávia Parente17, à luz da teoria organicista, os administradores são representantes orgânicos 

da Companhia, decorrendo seus poderes e atribuições da lei e do Estatuto, e não de um 

mandato por ela outorgado18.  

Cabem às pessoas físicas que integram esses órgãos conduzirem os negócios sociais da 

Companhia e representá-la, dentro de suas respectivas competências. O CA e a Diretoria têm 

atribuições legais e seus integrantes possuem deveres e responsabilidades ao exercerem suas 

funções19. 

Existem alguns modelos de administração das Companhias, dos quais dois se 

destacam: (i) o sistema unitário (ou monista), no qual há apenas um órgão de administração, 

cujos membros são eleitos diretamente pela assembleia geral, e que concentra todas as 

funções administrativas; e (ii) o sistema bipartido (ou dualista), no qual existem dois órgãos, 

                                         
14 BRASIL. Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as Sociedades por Ações. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm. Acesso em: 28 dez. 2021. 
15 Ibid. 
16 Ibid.  
17 PARENTE, Flávia. O dever de diligência dos administradores de sociedades anônimas. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2005, p. 07. 
18Assim, quando um dos órgãos praticam um ato, ele entra no mundo jurídico como ato da pessoa jurídica, daí 

porque não seria uma representação da Companhia e sim uma presentação, no sentido de que a Companhia se faz 

presente mediante a atuação de seu órgão. EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A comentada. v. II. São Paulo: 

Quartier Latin, 2011, p. 138. 
19 Conforme pondera Nelson Eizirik, “Dada a crescente complexidade das empresas, cada vez de maior porte, às 

vezes em escala global, impõe-se um modelo de gestão especializado e compartimentalizado. É bastante 

frequente a adoção, pelas empresas, da administração descentralizada, segmentada em diferentes níveis 

organizacionais, cada qual responsável pelo exercício de uma função na Companhia”. Ibid., p. 137. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.404-1976?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm
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um de supervisão (CA), que fiscaliza como atuam os administradores, e outro (a Diretoria), 

executivo, ao qual cabe a gestão ordinária dos negócios e a representação da Companhia. O 

CA, entretanto, é obrigatório nas Companhias abertas20, nas sociedades de economia mista e 

nas de capital autorizado (art. 138, § 2º, da LSA)21.  

O CA é definido como um órgão de deliberação colegiada, composto por, no mínimo, 

3 (três) membros, eleitos pela assembleia-geral de acionistas e por ela destituíveis a qualquer 

tempo, conforme as diretrizes do Estatuto (art. 140 da LSA)22. 

A competência mínima do Conselho está descrita no art. 142 da LSA23, ou seja, não se 

trata de um rol exaustivo. Caberá ao CA deliberar sobre qualquer assunto de interesse social, 

salvo os de competência privativa da assembleia geral ou do Conselho Fiscal, se em 

funcionamento24. A primeira delas (alínea “a” do art. 142) consiste em “fixar a orientação 

geral dos negócios da Companhia”25. 

Conforme explica Nelson Eizirik, trata-se de expressão ampla, cabendo ao Estatuto 

dar-lhe maior concretude. Segundo o autor, o Conselho deve estabelecer a estratégia de 

atuação da Companhia, analisando, dentre outros pontos, “se os riscos em que está incorrendo 

são toleráveis”. Ressalta que, embora muitas decisões relativas à orientação geral dos 

negócios da Companhia sejam da assembleia geral, “cabe ao CA deliberar a respeito e propor 

sua aprovação aos acionistas, para que a Diretoria posteriormente possa colocá-las em 

prática” 26.  

A segunda competência do Conselho, conforme art. 142 – na verdade, contempla duas 

delas – é a de eleger e destituir os diretores, assim como fixar-lhes as atribuições, 

“complementando as disposições estatutárias ou suprindo a sua omissão mediante normas 

internas, como ordens de serviços ou organogramas”27. Essa possibilidade de “destituição dos 

diretores, mediante ato discricionário e irrecorrível do Conselho, deixa clara a sua 

superioridade hierárquica sobre eles”, embora não haja “subordinação jurídica dos diretores 

                                         
20 Segundo definição da LSA, a Companhia é aberta ou fechada conforme os valores mobiliários de sua emissão 

sejam ou não negociados no mercado de valores mobiliários (art. 4º). BRASIL. Lei n. 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976. Dispõe sobre as Sociedades por Ações. Disponível em:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm. Acesso em: 28 dez. 2021. 
21 BRASIL. Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as Sociedades por Ações. Disponível em:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm. Acesso em: 28 dez. 2021. 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 PARENTE, Flávia. O dever de diligência dos administradores de sociedades anônimas. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2005, p. 08.  
25 BRASIL. Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as Sociedades por Ações. Disponível em:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm. Acesso em: 28 dez. 2021. 
26 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A comentada. v. II. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 291. 
27 Ibid., p. 291.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.404-1976?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.404-1976?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.404-1976?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.404-1976?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm
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ao Conselho, uma vez que suas atribuições decorrem da Lei das S.A e do Estatuto, não 

podendo os conselheiros substituir-se aos diretores”28. Outro poder do Conselho que 

demonstra sua superioridade em relação à Diretoria é o de “baixar, mediante resolução, um 

regimento interno da administração” que “conterá as regras de administração interna da 

companhia, de acordo com o organograma aprovado, abrangendo as relações entre o 

Conselho e a diretoria e entre este último órgão e o corpo de funcionários qualificados”29. 

A terceira competência do Conselho, prevista no art. 142, III, da LSA, é a de 

“fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da 

Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e 

quaisquer outros atos”.  

Conforme observa Nelson Eizirik30, “cabe ao CA exercer o controle permanente da 

gestão da sociedade exercida pelos diretores”. Trata-se de fiscalização, não do controle 

diuturno dos atos de gestão dos diretores, mas feita nas reuniões do Conselho nas quais 

recebem os relatos das atividades dos diretores. 

 

2.2  A Diretoria 

 

A Diretoria, por sua vez, é outro órgão de administração da sociedade, de caráter 

imprescindível, formada por no mínimo 2 (dois) diretores, aos quais competem a gestão 

ordinária dos negócios sociais, assim como a representação da Companhia, na forma e nos 

moldes estabelecidos pelo Estatuto. É usualmente um órgão de representação e de execução, 

mas pode ter funções deliberativas em sociedades nas quais não haja CA. A Diretoria não é 

um órgão colegiado permanente, embora possa tomar algumas decisões de forma colegiada, 

conforme previsão estatutária; ao contrário, os diretores têm poderes e funções individuais de 

administração31. Esse poder individual de cada diretor é que fundamentalmente diferencia a 

Diretoria do CA 32.  

                                         
28 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A comentada. v. II. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 291. 
29 CARVALHOSA, Modesto; LATORRACA, Nilton. Comentário à Lei de Sociedades Anônimas. São Paulo: 

Saraiva, 1997, p. 143. 
30 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A comentada. v. II. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 260. 
31 CARVALHOSA, Modesto; LATORRACA, Nilton. Comentário à Lei de Sociedades Anônimas. São Paulo: 

Saraiva, 1997, p. 132. Para os autores, “exatamente aí reside a diferença entre Conselho de Administração e 

diretoria. Este é um órgão que reúne um conjunto de poderes e atribuições harmônicas entre os seus membros, os 

quais os exercem individualmente. Já o Conselho de Administração é um órgão que reúne um conjunto de 

poderes e atribuições, que são exercitados coletivamente pelos seus membros”. Ibid., p. 133. 
32 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A comentada. v. II. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 299. 
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O diretor atua, em princípio, conforme as atribuições definidas no Estatuto Social da 

Companhia (art. 143 da LSA)33. É recomendável que o documento discipline detalhadamente 

os poderes de cada diretor, definindo precisamente sua área de atuação34. Existindo CA, a 

Diretoria não pode exercer as funções deste, em respeito ao princípio da indelegabilidade (art. 

139 da LSA)35. Assim, caso a Companhia tenha um CA, cabe a este órgão fixar as atribuições 

dos diretores, observando o estatuto social, fiscalizá-los, e eventualmente destituir um ou mais 

diretores, competências essas, dentre outras do art. 142 da LSA36, privativas do CA e 

indelegáveis. 

É recomendável que o Estatuto detalhe as atribuições e os poderes de cada diretor, 

evitando superposições de funções e permitindo sua responsabilização pessoal pelas infrações 

cometidas37. A LSA deixou a critério da Companhia disciplinar o regramento das funções e 

atribuições dos diretores, com maior ou menor compartimentação das atividades38. Nesse 

sentido, “os preceitos estatuários que disciplinam esses deveres formam o regime disciplinar 

da administração”39, sendo que “essa discriminação estatutária tem, outrossim, o efeito de 

exonerar da responsabilidade os diretores que não estejam encarregados daquelas funções, em 

caso de infração legal, salvo conivência ou negligência (art. 158)”40.  

O órgão costuma ser estruturado em linha horizontal, dividido em departamentos, ou 

seja, em diretorias, conforme a respectiva especialidade (diretoria financeira, diretoria 

comercial, diretoria de produção). Entre os diretores estatutários, em tese, não há hierarquia, 

portanto, relação de subordinação. Nesse aspecto, entretanto, o Conselho de Administração 

tem poder para, no regimento interno da administração, regulamentar, “em face do 

organograma da companhia, as relações de comando e subordinação entre os diretores e seus 

subordinados”41. 

Conforme será analisado na seção seguinte, se é possível identificar a divisão de 

trabalho em uma estrutura horizontal entre as diretorias, essa relação não fica tão clara quando 

                                         
33 BRASIL. Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as Sociedades por Ações. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm. Acesso em: 28 dez. 2021. 
34 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A comentada. v. II. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 299. 
35 BRASIL. Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as Sociedades por Ações. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm. Acesso em: 28 dez. 2021. 
36 Ibid. 
37 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A comentada. v. II. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 302. 
38 Ibid., p. 302.  
39 CARVALHOSA, Modesto; LATORRACA, Nilton. Comentário à Lei de Sociedades Anônimas. São Paulo: 

Saraiva, 1997, p. 137. 
40 Ibid., p. 137.  
41 Ibid., p. 139.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.404-1976?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.404-1976?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm
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existe a figura do Diretor-Presidente entre os diretores que, em geral, ocupa ao menos uma 

função de orientação e coordenação dos demais.  

 

2.3  O cargo de Diretor-Presidente 

 

O cargo de “presidente” ou de “Diretor-Presidente” e as correspondentes funções ou 

deveres, embora existentes em diversas empresas, não estão previstos em lei. Suas 

competências são atribuídas pelo Estatuto Social, como ocorrem em relação aos demais 

diretores, a exemplo do diretor comercial, diretor de produção, diretor financeiro e do diretor 

jurídico42. O cargo, inclusive, pode nem existir, ou pode receber outra nomenclatura, como 

“diretor-superintendente”. Para a legislação, portanto, o “Diretor-Presidente”, no âmbito das 

sociedades anônimas, tem os mesmos deveres e atribuições que qualquer outro diretor 

nomeado pelo CA da Companhia43. Há, em decorrência, um amplo espaço de autorregulação 

para as Companhias estipularem em seus documentos societários os poderes e deveres do 

Diretor-Presidente, de modo que podem variar em larga medida de uma para outra. 

Não obstante a ausência de previsão legal e a possibilidade de autorregulação de seu 

cargo, a figura do Diretor-Presidente adquire tamanha dimensão que, em muitos casos, ele é 

visto como o principal “responsável” por todas as condutas ocorridas no âmbito da empresa, 

inclusive as praticadas por outras pessoas dentro da organização.  

Os órgãos de persecução penal ou o Poder Judiciário, com a mesma visão, costumam 

atribuir ao Diretor-Presidente a posição de maior comando na estrutura hierárquica da 

Companhia, detentora dos maiores poderes e deveres. Em razão disso, a persecução penal se 

volta contra ele não só na fase investigativa, mas também no âmbito de ação penal. Alguns 

casos notórios, como a tragédia ocorrida na cidade de Mariana-MG, em novembro de 201544, 

e o acidente ocorrido no parque de diversões Hopi Hari, são exemplos dessa constatação45. 

                                         
42 Para Nelson Eizirik, “Recomenda-se que a companhia tenha um diretor presidente, responsável pela gestão da 

organização e coordenação da diretoria, atuando como um elo entre esta e o conselho de administração ou os 

acionistas;”. EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A comentada. v. II. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 302. 
43 BRASIL. Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as Sociedades por Ações. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm. Acesso em: 28 dez. 2021. 
44 VEJA. Polícia pede prisão de ex-presidente da Samarco e mais 6. Revista Veja, 23 fev. 2016. Disponível em: 

https://veja.abril.com.br/brasil/policia-pede-prisao-de-ex-presidente-da-samarco-e-mais-6/. Acesso em: 30 dez. 

2021. 
45 MIGALHAS. MP/SP denuncia 12 pessoas por morte de adolescente no Hopi Hari. Migalhas, 10 maio. 2012. 

Disponível em: https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI155166,61044. Acesso em: 30 dez. 2021. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.404-1976?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm
https://veja.abril.com.br/brasil/policia-pede-prisao-de-ex-presidente-da-samarco-e-mais-6/
https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI155166,61044
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Essa impressão parece ser ainda mais intensificada quando o Diretor-Presidente, ou 

Presidente, ou ‘principal executivo’ da companhia, é denominado de CEO, nomenclatura que 

lhe parece trazer ainda mais poderes de comando. 

Este ponto alcança um dos pilares da presente pesquisa que é, justamente, buscar 

elementos para entender, enfim, quais seriam as reais responsabilidades e os deveres do 

Diretor-Presidente46.  

 

2.4  O Diretor-Presidente pode ser comparado a um CEO norte-americano? 

 

No Brasil, costuma-se, frequentemente, denominar de CEO o Diretor-Presidente das 

sociedades anônimas47 e, no mais das vezes, associando a nomenclatura a um cargo de 

“superpoderes”, como um “chefe dos chefes”. Muito provavelmente essa equiparação do 

Diretor-Presidente à posição de CEO está relacionada, em grande medida, ao status desse 

cargo nos Estados Unidos e no mundo, a ponto da famosa Revista Forbes ter uma lista com os 

10 (dez) CEO’s mais “poderosos do mundo”48.  

Essa equiparação entre as figuras do CEO norte-americano e o Diretor-Presidente de 

sociedades anônimas de capital aberto no Brasil, entretanto, parece estar equivocada.  

Conforme explica Modesto Carvalhosa49, nos Estados Unidos, geralmente os 

administradores das companhias se dividem em duas categorias: os directors, membros do 

CA (board), órgão colegiado; e os officers, nomeados pelo board, com funções determinadas 

ou todas as atribuições executivas outorgadas pela lei ao próprio board. Lá, o board é um 

organismo que delibera e suas decisões são executadas pelo chefe dos officers, o presidente 

executivo (CEO):    

                                         
46 Foram escolhidas as sociedades anônimas de capital aberto em razão da maior transparência e disponibilização 

de documentos e informações. Ressalva-se que a análise parte da premissa de que os documentos societários 

pesquisados correspondam à realidade. 
47 BAUMERT, Maria Júlia. CEO da Oi aponta oportunidades para a empresa no 5G. Monitor do Mercado, 14 

dez. 2021. Disponível em: https://monitordomercado.com.br/noticias/24102-ceo-da-oi-ve-oportunidades-no-5g-

para-o-. Acesso em: 28 dez. 2021; SAMBRANA, Carlos. O CEO da Gerdau resolveu encarar o seu maior medo. 

E isso está mudando a Companhia. NeoFeed, 13 maio 2021. Disponível em:  

https://neofeed.com.br/blog/home/o-ceo-da-gerdau-resolveu-encarar-o-seu-maior-medo-e-isso-esta-mudando-a-

Companhia/. Acesso em: 28 dez. 2021; RIZÉRIO, Lara. CEO da Via destaca transformação “além do varejo” da 

empresa e diz não entender queda das ações após o balanço. Roberto Fulcherberguer aponta que Companhia está 

bem preparada para competição e que ação deveria negociar a múltiplos de empresas digitais [Entrevista]. 

Infomoney, 18 ago. 2021. Disponível em:  

https://www.infomoney.com.br/mercados/ceo-da-via-destaca-transformacao-alem-do-varejo-da-Companhia-e-

diz-nao-entender-queda-das-acoes-na-bolsa-apos-o-balanco/. Acesso em: 28 dez. 2021.  
48 BOSILKOVSKI, Igor. Os 10 CEOs mais poderosos do mundo. Forbes, 10 maio 2018. Disponível em: 

https://forbes.com.br/principal/2018/05/os-10-ceos-mais-poderosos-do-mundo/. Acesso em: 28 dez. 2021. 
49 CARVALHOSA, Modesto; LATORRACA, Nilton. Comentário à Lei de Sociedades Anônimas. São Paulo: 

Saraiva, 1997, p. 30. 

https://monitordomercado.com.br/author/9
https://monitordomercado.com.br/noticias/24102-ceo-da-oi-ve-oportunidades-no-5g-para-o-
https://monitordomercado.com.br/noticias/24102-ceo-da-oi-ve-oportunidades-no-5g-para-o-
https://neofeed.com.br/blog/home/o-ceo-da-gerdau-resolveu-encarar-o-seu-maior-medo-e-isso-esta-mudando-a-Companhia/
https://neofeed.com.br/blog/home/o-ceo-da-gerdau-resolveu-encarar-o-seu-maior-medo-e-isso-esta-mudando-a-Companhia/
https://www.infomoney.com.br/mercados/ceo-da-via-destaca-transformacao-alem-do-varejo-da-Companhia-e-diz-nao-entender-queda-das-acoes-na-bolsa-apos-o-balanco/
https://www.infomoney.com.br/mercados/ceo-da-via-destaca-transformacao-alem-do-varejo-da-Companhia-e-diz-nao-entender-queda-das-acoes-na-bolsa-apos-o-balanco/
https://forbes.com.br/principal/2018/05/os-10-ceos-mais-poderosos-do-mundo/
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Este de fato é quem exerce o cargo mais importante na companhia, 

assumindo inteiramente sua direção a ponto de sua influência pessoal ser 

decisiva nas deliberações do próprio board. O presidente executivo tem, na 

realidade, o poder que teoricamente cabe ao board, ou seja, de condução da 

política empresarial, na medida em que é ele quem de fato coordena as 

atividades da empresa50.  

 

Aqui no Brasil, entretanto, ao menos em relação às sociedades anônimas de capital 

aberto, especialmente as listadas no Novo Mercado, nota-se uma certa subordinação do 

diretor-presidente ao CA, órgão que, segundo a própria LSA, tem o poder de destituí-lo de 

forma injustificada, além de fixar-lhe as atribuições.  

Além disso, uma característica fundamental dos CEO’s norte-americanos é a de 

acumularem os cargos de presidente do board (chamado de chairman) e dos officers. No 

Brasil, atualmente, essa dualidade é vedada pela LSA, em seu art. 138, § 3º51, cuja redação 

recentemente foi incluída pela Lei n. 14.195/202152; há algum tempo, também é vedada para 

as sociedades anônimas de capital aberto integrantes do chamado Novo Mercado, conforme 

prevê o art. 20 do respectivo Regulamento53.  

De fato, cerca de metade dos presidentes dos boards de empresas integrantes do 

Standard & Poor’s 500 (S&P 50054) também ocupam o cargo de CEO, o que realmente lhes 

conferem grande poder e autonomia nas sociedades americanas55.  

Conforme explica Francisco Reyes, nos Estados Unidos: 

                                         
50 CARVALHOSA, Modesto; LATORRACA, Nilton. Comentário à Lei de Sociedades Anônimas. São Paulo: 

Saraiva, 1997, p. 30. 
51 BRASIL. Lei n. 6.404/1976. "Art. 138, § 3º. É vedada, nas companhias abertas, a acumulação do cargo de 

presidente do conselho de administração e do cargo de diretor-presidente ou de principal executivo da 

companhia. (Incluído pela Lei n. 14.195, de 2021)". 
52 BRASIL. Lei n. 14.195, de 26 de agosto de 2021. Dispõe sobre a facilitação para abertura de empresas, sobre 

a proteção de acionistas minoritários, sobre a facilitação do comércio exterior, sobre o Sistema Integrado de 

Recuperação de Ativos (Sira), sobre as cobranças realizadas pelos conselhos profissionais, sobre a profissão de 

tradutor e intérprete público, sobre a obtenção de eletricidade, sobre a desburocratização societária e de atos 

processuais e a prescrição intercorrente na Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14195.htm. Acesso em: 28 dez. 2021. 
53 Art. 20. A companhia deve prever, em seu estatuto social, que os cargos de presidente do conselho de 

administração e de diretor-presidente ou principal executivo da companhia não poderão ser acumulados pela 

mesma pessoa. B3. Regulamento do Novo Mercado, 03 out. 2017. Disponível em: 

https://www.b3.com.br/data/files/B7/85/E6/99/A5E3861012FFCD76AC094EA8/Regulamento%20do%20Novo

%20Mercado%20-%2003.10.2017%20(Sancoes%20pecuniarias%202019).pdf.  Acesso em: 14 dez. 2021. 
54 Calculado e divulgado pela Standard & Poor’s, o Índice S&P 500 busca refletir um portfólio diversificado de 

ações blue chips de 500 Companhias norte-americanas líderes nos principais setores econômicos (tecnologia, 

financeiro, saúde, consumo, indústria, materiais e serviços públicos). Consequentemente, o índice acaba por ser 

também um indicador geral do mercado de ações norte-americano, dado que o valor de mercado das ações 

cobertas pelo índice equivale a aproximadamente 80% da capitalização de mercado das Companhias negociadas 

na bolsa de ações de Nova Iorque (NYSE). B3. Índices internacionais. Futuro de S&P 500. Disponível em:  

https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/futuro-de-s-p-500.htm. Acesso em: 

28 dez. 2021. 
55 SHEKSHNIA, Stanislav. How to be a good board chair. Harvard Business Review, Mar.-Apr. 2018. 

Disponível em: https://hbr.org/2018/03/how-to-be-a-good-board-chair. Acesso em: 28 dez. 2021. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.195-2021?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14195.htm
https://www.b3.com.br/data/files/B7/85/E6/99/A5E3861012FFCD76AC094EA8/Regulamento%20do%20Novo%20Mercado%20-%2003.10.2017%20(Sancoes%20pecuniarias%202019).pdf
https://www.b3.com.br/data/files/B7/85/E6/99/A5E3861012FFCD76AC094EA8/Regulamento%20do%20Novo%20Mercado%20-%2003.10.2017%20(Sancoes%20pecuniarias%202019).pdf
https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/futuro-de-s-p-500.htm
https://hbr.org/2018/03/how-to-be-a-good-board-chair


25 

 

 

Afirmou-se, efetivamente, que quando o presidente da sociedade ocupa 

também o cargo de diretor-presidente [CEO], devido ao poder que tem para 

supervisionar e conduzir os negócios sociais, goza de legitimação implícita 

para celebrar qualquer contrato ou realizar qualquer ato que esteja dentro do 

curso ordinário dos negócios. Em tais casos, seus poderes são maiores que os 

que teria o presidente por si mesmo56.  

 

Realmente, “no modelo clássico, o CEO exerce também o cargo de presidente do CA. 

Essa concentração de funções, a dualidade de função do CEO, contudo, vem paulatinamente 

sendo modificada” 57, porque tem sido considerada, em alguma medida, contrária aos ideais 

da boa governança corporativa58. 

Nos Estados Unidos, há um profundo debate sobre as vantagens e as desvantagens 

dessa concentração de poderes59, cujo pano de fundo também envolve o controle dos 

acionistas sobre a direção da empresa e um possível conflito de interesses60. 

Outra característica de um CEO norte-americano que o diferencia do ponto de vista 

legal e regulatório de um Diretor-Presidente de sociedade anônima no Brasil é que a Lei 

Sarbanes-Oxley daquele país61, sancionada em 2002, visando coibir os famosos escândalos 

financeiros de fraudes contábeis, obriga o CEO a assinar relatórios periódicos os quais as 

Companhias são obrigadas a enviar à Securities Exchange Act (SEC) – agência reguladora 

similar à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no Brasil – certificando, dentre outras, a 

aplicação de controles internos e a veracidade material das informações contábeis escrituradas  

                                         
56 REYES, Francisco. Direito societário americano. Estudo comparativo. São Paulo: Quartier Latin, 2013, p. 

171. 
57 COMIRAN, Giovana Cunha. O modelo anglo-americano de governança corporativa. Revista de Direito 

Bancário e do Mercado de Capitais, v. 17, n. 63, p. 151-169, jan.-mar., 2014, p. 151. Disponível em:  

https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:rede.virtual.bibliotecas:artigo.revista:2014;1001009505. Acesso em: 28 

dez. 2021.  
58 MARUCH, André. As principais práticas de governança corporativa adotadas no mercado brasileiro em face 

do mercado internacional. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, v. 43, p. 127-144, jan.-mar. 

2009.  
59 Esse debate girou em torno do famoso empresário Elon Musk que, até 2018, era CEO e chairman da 

Companhia Tesla. MEIJA, Zameena. Tesla CEO Elon Musk resigns as chairman – here’s how his role could 

change. CNBC, 02 oct. 2018. Disponível em: https://www.cnbc.com/2018/10/02/tesla-ceo-elon-musk-resigns-

as-chairman--heres-what-that-really-means.html. Acesso em: 28 dez. 2021. 
60 Para o leitor interessado em um desses estudos: GOERGEN, Marc; LIMBACH, Peter; SCHOLZ-

DANESHGARI, Meik. Firms’ rationales for CEO duality: evidence from a mandatory disclosure regulation 

(February 8, 2019). European Corporate Governance Institute (ECGI) – Finance Working Paper n. 598/2019. 

Journal of Corporate Finance, v. 65, 2020. Disponível em:  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3331086. Acesso em: 15 dez. 2021. 
61 GPO. Sarbanes-Oxley Act of 2002. Corporate responsibility. 15 USC 7201 note. Public Law 107-204, jul. 30, 

2002. Disponível em: https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-107publ204/pdf/PLAW-107publ204.pdf. 

Acesso em: 28 dez. 2021. 

https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:rede.virtual.bibliotecas:artigo.revista:2014;1001009505
https://www.cnbc.com/2018/10/02/tesla-ceo-elon-musk-resigns-as-chairman--heres-what-that-really-means.html
https://www.cnbc.com/2018/10/02/tesla-ceo-elon-musk-resigns-as-chairman--heres-what-that-really-means.html
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3331086
https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-107publ204/pdf/PLAW-107publ204.pdf
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– SEC. 302, (4)62. Ou seja, nos EUA, o CEO é responsável pela veracidade das informações 

contábeis e controles internos das Companhias perante a SEC, o que no Brasil, em relação às 

sociedades anônimas de capital aberto, é de responsabilidade do Diretor de Relação com os 

Investidores (DRI)63.  

Assim, considerando que nos EUA há em larga escala a acumulação de cargos que 

conferem ao CEO norte-americano os “superpoderes”; que lá, legalmente, o CEO tem deveres 

e responsabilidades sobre a veracidade das informações contábeis das Companhias perante o 

órgão fiscalizador (SEC); e que essas características não encontram aderência legal no Brasil, 

revela-se equivocada uma visão apriorística que equipare a figura do CEO a do Diretor-

Presidente das sociedades anônimas brasileiras. 

Demonstrado, nessa breve análise, que o Diretor-Presidente das sociedades anônimas 

brasileiras não pode ser equiparado a um CEO com ilimitados poderes, passa-se a descrever 

algumas características do cargo de Diretor-Presidente em sociedades anônimas brasileiras.  

 

2.5 Alguns exemplos das funções e deveres do Diretor-Presidente em SAs brasileiras 

 

Diante da inexistência de previsão legal sobre as funções e deveres do cargo de 

Diretor-Presidente, o método utilizado na presente pesquisa foi o método indutivo: partiu-se 

da documentação societária de algumas sociedades anônimas de capital aberto e integrantes 

do chamado Novo Mercado para verificar as caraterísticas desse cargo, com os olhos em suas 

responsabilidades e deveres64.  

 

                                         
62 Casos de responsabilidade do CEO em: SDCBA. Business and Corporate Section Monthly Article. Recent 

SEC administrative proceedings point to liability issues facing CEOs of financial firms. Disponível em: 

https://www.sdcba.org/?pg=BusinessandCorporateArtice982014. Acesso em: 28 dez. 2021.  
63 Conforme Instrução CVM n. 309/1999. BRASIL. Comissão de Valores Mobiliários. Instrução CVM n. 309, 

de 10 de junho de 1999. Altera os arts. 5º, 6º, 7º, incisos I e II, da Instrução CVM n. 202, de 6 de dezembro de 

1993, e art. 18 da mesma Instrução, com a redação que lhe foi dada pelo art. 1º da Instrução CVM n. 274, de 12 

de março de 1998. Disponível em: http://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/instrucoes/inst309.html. Acesso em: 28 

dez. 2021. O DRI é também o responsável pela divulgação dos fatos relevantes conforme Resolução CVM n. 

44/2021 especificando que o LSA incumbe aos “administradores” em geral, conforme art. 157, § 4º; BRASIL. 

Resolução CVM n. 44, de 23 de agosto de 2021. Dispõe sobre a divulgação de informações sobre ato ou fato 

relevante, a negociação de valores mobiliários na pendência de ato ou fato relevante não divulgado e a 

divulgação de informações sobre a negociação de valores mobiliários, e revoga as Instruções CVM n. 358, de 3 

de janeiro de 2002, n. 369, de 11 de junho de 2002, e n. 449, de 15 de março de 2007. Disponível em:  

https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-cvm-n-44-de-23-de-agosto-de-2021-340157281. Acesso em: 28 dez. 

2021. 
64As sociedades anônimas de capital aberto foram escolhidas por apresentarem um modelo de administração 

dual, formado por CA e Diretoria, cada qual com seus poderes e atribuições; e foram selecionadas a partir das 

companhias integrantes do chamado Novo Mercado por apresentarem maior transparência e acessibilidade à 

regulamentação interna. 

https://www.sdcba.org/?pg=BusinessandCorporateArtice982014
http://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/instrucoes/inst309.html
https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-cvm-n-44-de-23-de-agosto-de-2021-340157281
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2.5.1 ‘Empresa A’ 65 

 

A ‘Empresa A’, segundo seu Estatuto Social, será administrada e gerida por um CA e 

uma Diretoria.  

É de competência do CA a orientação geral dos negócios sociais, cabendo-lhe, dentre 

outras, as seguintes atribuições: (i) aprovar o Manual de Governança da Companhia, 

incluindo o Regimento Interno do CA e de seus comitês, e os respectivos códigos; (ii) eleger e 

destituir os membros da Diretoria e fixar suas atribuições; (iii) acompanhar a gestão dos 

diretores, examinar documentos, solicitar informações etc; (iv) aprovar as alterações 

significativas no modelo de gestão e na estrutura organizacional da Companhia e suas 

controladas; (v) definir os parâmetros de risco da Companhia e acompanhar o seu 

cumprimento; (vi) indicar os membros que irão compor os comitês de assessoramento do CA; 

(vii) orientar a Diretoria na condução geral dos negócios de suas controladas, devendo ser 

consultado previamente à tomada de decisão, pela Diretoria, sobre algumas matérias, dentre 

as quais a de definir os parâmetros de risco da Companhia; (viii) examinar e opinar sobre 

qualquer assunto relativo às atividades da Companhia e de suas Controladas que julgue 

relevante, assim como assuntos que lhe sejam submetidos pela Diretoria ou pelos Comitês;  

aprovar previamente contratos de diversas naturezas celebrados entre a ‘Empresa A’ e suas 

controladas e com terceiros.  

O CA deverá ser permanentemente assessorado, dentre outros, por um Comitê de 

Auditoria e Compliance (CAC), cujo regimento é aprovado pelo próprio CA (art. 18, § 1º), 

cujos integrantes devem ser, em sua maioria, auditores externos (art. 19, §1º). Diretores não 

podem participar como membros do CAC (art. 19, § 2º). O CA aprova os regimentos internos 

que estabelecem as competências e as regras de funcionamento do CAC (art. 18, § 3º).  

Dentre outras competências, o CAC deve (a) supervisionar as atividades das áreas de 

controles internos, auditoria interna e elaboração das demonstrações financeiras da 

Companhia; supervisionar os auditores independentes; monitorar a qualidade e a integridade 

dos mecanismos de controles internos; monitorar as exposições de risco da Companhia; 

possuir meios para recepção e tratamento de informações sobre o descumprimento de 

dispositivos legais, normativos aplicáveis e códigos internos (art. 20). 

                                         
65 CCR S.A. Estatuto Social. Consolidado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 8 de 

abril de 2021. Disponível em: https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/8516d569-e11b-4864-a777-

68eca8245423/544ff5c3-9f4f-16ca-7c1a-e4fc38ad0cb0?origin=1. Acesso em: 16 dez. 2021. 

https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/8516d569-e11b-4864-a777-68eca8245423/544ff5c3-9f4f-16ca-7c1a-e4fc38ad0cb0?origin=1
https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/8516d569-e11b-4864-a777-68eca8245423/544ff5c3-9f4f-16ca-7c1a-e4fc38ad0cb0?origin=1
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A Diretoria será composta por, no mínimo, 4 (quatro) e no máximo 12 (doze) diretores 

– um Diretor-Presidente, um Diretor de Relações com Investidores e os demais terão sua 

designação e competência estabelecidas pelo CA (art. 22). Os diretores terão “plenos poderes 

para administrar e gerir os negócios da Companhia, de acordo com suas atribuições e sujeitos 

ao cumprimento” das normas legais e internas.  

Ao Diretor-Presidente compete privativamente, dentre outras funções: (i) decidir sobre 

matérias discutidas pela Diretoria de forma colegiada; (ii) coordenar e orientar a atividade de 

todos os demais diretores, nas respectivas áreas de competência; (iii) atribuir a qualquer dos 

diretores atividades e tarefas especiais, além das ordinárias; e (iv) zelar pela execução das 

deliberações da Assembleia Geral, do CA e da própria Diretoria (art. 26, § 1º, do Estatuto).  

No Estatuto Social da ‘Empresa A’, além da previsão de poderes e atribuições do 

Diretor-Presidente, há apenas as do Diretor de Relações com Investidores, a quem compete, 

privativamente, dentre outras funções, “coordenar e orientar o relacionamento e a 

comunicação entre a Companhia e seus investidores, a CVM [sic] e as entidades onde os 

valores mobiliários da Companhia sejam admitidos à negociação;”; a de supervisionar o 

pagamento de dividendos, bonificações, compra, venda e transferência de ações; e a de zelar 

pelo cumprimento e execução das regras de governança corporativa e das disposições 

estatutárias e legais relacionadas ao mercado de valores mobiliários (art. 26, § 2º do ES).  

Embora o Estatuto da ‘Empresa A’ não preveja as atribuições dos demais diretores, foi 

possível localizar no documento intitulado POL 014 – Política Financeira66 as competências 

da Diretoria de Finanças, como a “responsável pela execução dos princípios gerais da gestão 

financeira”, por meio de “Implantação de controles”; “Emissão de normas e instruções 

normativas, observadas as regras estatutárias desta Política e as determinações do CA”; 

“Coordenação das ações da Equipe Financeira Corporativa”; “Elaboração de relatórios para o 

monitoramento periódico da Política Financeira”, dentre outras (item 7.1 da referida Política). 

Essa Política Financeira, seguindo competência conferida pelo Estatuto, foi “aprovada pelo 

CA” da ‘Empresa A’, conforme previsto em seu item 2. 

Conforme constatado nos documentos societários da ‘Empresa A’, o Diretor-

Presidente, em relação aos demais Diretores e respectivas áreas, parece ter funções mais 

gerais de coordenação e orientação do que de vigilância, supervisão e fiscalização, diante do 

quanto previsto no Estatuto. Ressalta-se, entretanto, que o conteúdo dessas funções pode 

                                         
66 CCR. POL 014 – Política Financeira. Disponível em: https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/8516d569-

e11b-4864-a777-68eca8245423/47a061bd-4509-7bb0-8c1c-e253c93e97c5?origin=1. Acesso em: 26 fev. 2022. 

https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/8516d569-e11b-4864-a777-68eca8245423/47a061bd-4509-7bb0-8c1c-e253c93e97c5?origin=1
https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/8516d569-e11b-4864-a777-68eca8245423/47a061bd-4509-7bb0-8c1c-e253c93e97c5?origin=1
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variar em diversos aspectos, de maneira que se revela consideravelmente vago, permitindo 

interpretações diversas em relação aos seus poderes. 

Assim, embora em órgãos de diretoria, de maneira geral, haja divisão de funções 

através da departamentalização em uma relação horizontal, sem a presença de subordinação 

direta entre os diretores; e embora o Diretor-Presidente não tenha o poder de destituir os 

demais diretores (competência exclusiva do CA), as funções do Diretor-Presidente de 

“coordenação e orientação de todos os demais diretores” parece colocá-lo em uma posição 

mais elevada em relação aos demais na estrutura hierárquica da ‘Empresa A’. Posição essa 

que vem reforçada em razão da competência do Diretor-Presidente de poder “atribuir a 

qualquer dos diretores atividades e tarefas especiais, além das ordinárias"67.  

Por outro lado, embora essas atribuições possam alçá-lo a uma posição de destaque 

diante dos demais diretores, ainda se mantém, em grande medida, uma relação horizontal 

entre eles. Note-se, nesse tocante, que, conforme o Estatuto, a representação da companhia 

será sempre exercida por 2 (dois) Diretores em conjunto, ou por um Diretor em conjunto com 

um procurador com poderes especiais e específicos, ou por 2 (dois) procuradores com poderes 

especiais e específicos (art. 24 do ES). Não se exige que o Diretor-Presidente sempre assine 

contratos pela companhia, à exceção, apenas, das matérias discutidas de forma colegiada. 

Essa característica revela autonomia e separação de esferas de competência entre as diretorias 

e, por consequência, reduz o controle do Diretor-Presidente sobre a companhia.  

No mesmo sentido, destacam-se as competências conferidas pelo CA ao Diretor 

Financeiro, como a responsabilidade pela execução da gestão financeira por meio da 

implantação de controles e a elaboração de normas e de instruções normativas, que 

evidenciam sua independência e autonomia sobre as finanças da companhia frente ao Diretor-

Presidente.  

Não se percebe, ao menos com base no material analisado, a existência de funções de 

supervisão e de fiscalização do Diretor-Presidente em relação aos demais diretores e 

respectivas áreas. Essas funções, obedecendo à LSA (art. 142, II), parecem ser de 

competência do CA, não só pelo poder de destituir os diretores, como também pelas previsões 

no Estatuto segundo as quais este órgão deve acompanhar a gestão dos Diretores, examinando 

a qualquer tempo documentos, podendo solicitar informações sobre contratos celebrados ou 

em vias de celebração, e quaisquer outros atos (art. 17, III, do Estatuto Social). 

                                         
67 Poderia se cogitar se essa competência do Diretor-Presidente afrontaria o art. 142, II, da LSA, mas este tema 

foge aos objetivos dessa pesquisa, que nesse tocante busca informações sobre a estrutura das companhias de 

forma objetiva, e não sua estrita conformidade com o ordenamento jurídico. 
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Segundo consta nos documentos societários acessados, verifica-se uma posição 

dinâmica, não estática, do Diretor-Presidente em relação aos demais Diretores uma vez que, 

embora integrantes do mesmo órgão, separado em departamentos e com esferas próprias e 

autônomas de competência, há a função de coordenação e de orientação daquele sobre estes, e 

o poder de designar-lhes tarefas específicas. Outrossim, há matérias que devem ser decididas 

em conjunto pelo Diretor-Presidente, e outras que podem ser levadas adiante sem a sua 

participação.  

 

2.5.2  ‘Empresa B’68 

 

Ao CA da ‘Empresa B’ cabe, dentre outras atribuições: fixar a orientação geral dos 

negócios da Companhia; eleger e destituir os Diretores; atribuir aos diretores as respectivas 

funções, inclusive designando o Diretor de Relações com Investidores; “fiscalizar a gestão 

dos Diretores, examinando, a qualquer tempo, os livros e os papéis da Companhia e 

solicitando informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e quaisquer 

outros atos”; dentre outras previstas no art. 22 do Estatuto Social. Conforme Regimento 

Interno do CA, cabe ao órgão ainda “(f) cuidar para que diretrizes orientativas e 

direcionadores estratégicos definidos sejam efetivamente implementados pela Diretoria 

Executiva, sem, contudo, interferir diretamente em assuntos operacionais;” (art. 3º); “(c) 

eleger, avaliar e destituir o Diretor-Presidente e os Diretores Estatuários, fixar-lhes as 

atribuições, as remunerações e as diretrizes para benefícios que lhes serão concedidos” (art. 

4º, “c”); “fiscalizar a gestão dos diretores e examinar a qualquer tempo, os livros e papéis da 

Companhia, solicitando informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e 

sobre quaisquer outros atos, de forma a garantir a integridade das operações (art. 4, “m”). 

Compete ainda ao CA “instituir e extinguir Comitês, nomear seus membros e estabelecer seus 

respectivos regimentos e competências” (art. 22, § 1º).  

A Diretoria Executiva é formada por 6 (seis) membros – um Diretor-Presidente, um 

Diretor Vice-Presidente (VP) de Operações, um VP de Negócios, um Diretor VP de 

Plataforma, um Diretor Financeiro e de Relações com Investidores (DFRI) e um Diretor de 

Administração e Controle (art. 23 do Estatuto Social).  

O Estatuto define precisamente as atribuições de cada diretor, cabendo ao Diretor-

Presidente: (i) representar a Companhia em assembleias gerais de acionistas e/ou de quotistas 

                                         
68 MAGAZINE LUIZA S.A. Conselho de Administração e Diretoria Executiva. Disponível em: 

https://ri.magazineluiza.com.br/show.aspx?idCanal=fgCSQ60+5MvJOPgEysJD0A==. Acesso em: 28 dez. 2021. 

https://ri.magazineluiza.com.br/show.aspx?idCanal=fgCSQ60+5MvJOPgEysJD0A==
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de sociedades da qual a Companhia faça parte; (ii) prestar contas ao CA, atuando nos assuntos 

institucionais da Companhia, dirigindo o desenvolvimento de inovações e novos negócios; 

(iii) dirigir os negócios e a administração geral da Companhia, orientando os trabalhos dos 

demais diretores; (iv) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; (v) conceder licença aos 

membros da Diretoria e indicar-lhes substitutos; (vi) propor ao CA as áreas de atuação de 

cada Diretor e (vii) tomar decisões de caráter de urgência de competência da Diretoria, ad 

referendum desta.  

Destaca-se que o Diretor-Presidente tem o poder de  

 

afastar qualquer membro da Diretoria, devendo informar a sua decisão e os 

motivos que a fundamentam. A formalização da demissão ocorrerá na 

próxima reunião do CA. As funções do diretor afastado serão, até a 

nomeação do substituto, desempenhadas pelo diretor designado pelo Diretor-

Presidente (art. 31 do Estatuto). 

 

Os demais Diretores têm poderes para controlar e gerir a respectiva área. Destacam-se 

as atribuições do Diretor Financeiro e de Relação com os Investidores, a quem compete  

 

(ii) dirigir e liderar a administração e gestão das atividades financeiras da 

Companhia e suas controladas, incluindo a análise de investimentos e 

definição dos limites de exposição a risco, propositura e contratação de 

empréstimos e financiamentos, operações de tesouraria e o planejamento e 

controle financeiro da Companhia, dentre outras; e as atribuições do Diretor 

de Administração e Controle, dentre as quais: (iii) exercer o controle dos 

bens patrimoniais e promover a gestão contábil-fiscal da Companhia e de 

suas controladas. 

 

O Estatuto ainda prevê, em seu art. 30, que o CA pode atribuir outras funções a 

qualquer diretor, além das previstas no Estatuto.  

A Política de Gestão de Riscos (Política), elaborada pela Diretoria de Compliance (não 

descrita no Estatuto, possivelmente celetista) e aprovada pelo CA, prevê a existência de um 

Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance (CARC), e diversos outros comitês de gestão de 

riscos, todos vinculados ao CA. De acordo com a Política, cabe ao CA:  

 

(i) supervisionar as atividades do processo de gerenciamento de riscos, 

executadas pelo Presidente Executivo, Vice-presidentes e Diretoria 

Executiva do Magazine Luiza; e (ii) avaliar a adequação da estrutura 

(recursos humanos, financeiros e sistemas) destinada ao processo de 

gerenciamento de riscos no Magazine Luiza.  
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A mesma Política de Riscos prevê as atribuições e responsabilidades para controles de 

riscos a cada órgão e setor da companhia. Em relação às Diretorias, traz funções genéricas 

para Presidente Executivo/Diretoria Executiva, ou seja, para o Diretor-Presidente e demais 

Diretores, sem delimitar precisamente as responsabilidades de cada qual (item 3). No item 

denominado “Estrutura para Gestão de Riscos”, no qual descreve as linhas de defesa para 

controle dos riscos, prevê que a “Primeira Linha de Defesa” é representada “pelas diretorias, 

gerências e demais colaboradores, que atuam nas operações do Magazine Luiza”, que se 

reportam “à Diretoria Executiva” como um todo (e não especificamente ao Diretor-

Presidente). 

Conforme art. 29 do Estatuto Social, todos os atos, contratos ou documentos que 

impliquem responsabilidade ou obrigações à Companhia deverão ser assinados, sob pena de 

não produzirem efeitos, por 2 (dois) Diretores (sem designação específica); ou por um único 

Diretor, desde que previamente autorizado pelo CA; ou por um Diretor em conjunto com um 

procurador; ou, por fim, por dois procuradores. Não há, assim, previsão sobre a necessidade 

de o Diretor-Presidente assinar contratos pela companhia. 

Analisando as atribuições descritas, sempre a partir da premissa de que conferem com 

a realidade, percebe-se que o Diretor-Presidente tem funções mais gerais de administração e 

de orientação dos demais diretores, na medida em que estes têm poderes autônomos de 

direção sobre as respectivas áreas (a exemplo da assinatura de contratos). Não se constata um 

dever de fiscalização e vigilância do Diretor-Presidente em relação aos demais Diretores, 

matérias de atribuição do CA, conforme previsto no art. 22 do Estatuto. 

Entretanto, nota-se um poder de controle acentuado do Diretor-Presidente sobre as 

demais diretorias na medida em que: (i) tem o poder de tomar decisões de caráter de urgência 

de competência da Diretoria como um todo; e (ii) tem o poder de afastar qualquer Diretor e 

nomear outro em seu lugar, até que um novo seja nomeado pelo CA.  

Conforme consta nos documentos societários a que se teve acesso, verifica-se o 

Diretor-Presidente – embora integrante do mesmo órgão que os demais Diretores, cada qual 

em departamentos específicos e com certa autonomia para dirigi-los – em certa medida, em 

posição vertical em relação aos demais, diante de seus poderes para tomar decisões sem 

limitação de área, de afastar qualquer de seus pares por conta própria, e de nomear um 

substituto.  
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2.5.3  ‘Empresa C’69 

 

 Conforme previsto no Estatuto Social da ‘Empresa C’, a Companhia será administrada 

pelo CA e pela Diretoria (art. 13).  

Compete ao CA, dentre outras atribuições, as de “eleger e destituir os Diretores, bem 

como discriminar as suas atribuições”; “fiscalizar a gestão dos Diretores; examinar a qualquer 

tempo os livros e papéis da Companhia; solicitar informações sobre contratos celebrados ou 

em vias de celebração e sobre quaisquer outros atos”; “deliberar sobre qualquer matéria que 

lhe seja submetida pela Diretoria, bem como convocar os membros da Diretoria para reuniões 

em conjunto, sempre que achar conveniente”; e aprovar algumas políticas, como a de 

gerenciamento de riscos (art. 19). 

 A Diretoria, por sua vez, é formada por no mínimo 2 (dois) e no máximo 7 (sete) 

membros, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo CA. Os membros são designados como 

Diretor-Presidente, Diretor de Administração e Controle, Diretor de Finanças, Diretor de 

Relações com Investidores e os demais sem designação específica (art. 20).  

 Ao Diretor-Presidente compete as atribuições de (a) executar e fazer executar as 

deliberações das Assembleias Gerais e do CA; (b) coordenar, administrar, dirigir e 

supervisionar todos os negócios e operações da Companhia, no Brasil e no exterior; (c) 

“coordenar as atividades dos demais Diretores da Companhia e de suas subsidiárias, no Brasil 

ou no exterior, observadas as atribuições específicas previstas neste Estatuto Social”; (d) 

convocar e presidir as reuniões da Diretoria; (e) outras atribuições que lhe forem, de tempos 

em tempos, determinadas pelo CA; dentre outras (art. 21 do Estatuto). 

 O Estatuto prevê também as atribuições dos Diretores de Administração e Controle, de 

Finanças, e o de Relação com Investidores. A todos são previstas iguais atribuições de 

“coordenar, administrar, dirigir e supervisionar” as respectivas áreas, além de “outras 

atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor Presidente” (arts. 

22, 23 e 24, respectivamente).  

Aos demais Diretores sem designação específica, competem “auxiliar o Diretor 

Presidente na coordenação, administração, direção e supervisão dos negócios da Companhia”, 

de acordo com as atribuições que lhes forem determinadas pelo Diretor Presidente (art. 25)70. 

                                         
69 JBS. Estatuto, Códigos e Políticas. Disponível em: https://ri.jbs.com.br/investidores-esg/governanca-

corporativa/estatuto-codigos-e-politicas/. Acesso em: 09 nov. 2021. 
70 Poderia ser questionado se a competência do Diretor-Presidente de fixar atribuições aos demais Diretores, 

matéria de competência do CA (art. 142, II, da LSA), feriria o art. 139 da LSA, que veda a outorga entre os 

órgãos. No entanto, essa análise não integra o presente estudo.  

https://ri.jbs.com.br/investidores-esg/governanca-corporativa/estatuto-codigos-e-politicas/
https://ri.jbs.com.br/investidores-esg/governanca-corporativa/estatuto-codigos-e-politicas/
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 Já é possível perceber que na ‘Empresa C’ o poder de controle e as atribuições do 

Diretor Presidente são mais amplos que os das companhias analisadas. Eles se tornam ainda 

mais amplos com a previsão de que as reuniões da Diretoria são válidas apenas “com a 

presença de 2 (dois) Diretores, sendo um deles sempre o Diretor Presidente”. Ademais, o 

órgão delibera “pelo voto da maioria dos presentes”, atribuído àquele o voto de qualidade no 

caso de empate na votação (ou seja, a Diretoria delibera com o Diretor-Presidente e mais um; 

em caso de empate, prevalece o voto dele – art. 27). 

 Também amplia os poderes do cargo a previsão de que a ‘Empresa C’ “será sempre 

representada, em todos os atos, pela assinatura isolada do Diretor Presidente ou pela 

assinatura de 2 (dois) Diretores em conjunto ou pela assinatura de um ou mais procuradores 

especialmente nomeados para tanto [...]” (art. 31). Sobre essas procurações, dispõe o Estatuto, 

na sequência, que “serão outorgadas pelo Diretor Presidente individualmente ou, na falta 

deste, por 2 (dois) Diretores em conjunto [...] (art. 31, § 1º). Assim, conforme rege o Estatuto, 

o Diretor-Presidente sempre pode representar individualmente a Companhia, ou 

individualmente outorgar procuração a 2 (dois) procuradores para representá-la. 

 As atribuições e poderes conferidos ao Diretor-Presidente permitem afirmar que ele 

tem maior poder de controle e interferência sobre a Companhia e sobre os demais diretores, 

inclusive detendo poderes de “supervisão” sobre todos os negócios e operações. Este último 

poder é capaz de acentuar consideravelmente seus deveres de agir em relação às demais 

Diretorias.  

 

2.6  Resultados parciais 

 

 Em sociedades anônimas de capital aberto, nas quais há Conselho de Administração, 

cabe a este órgão manter o controle permanente da gestão da sociedade exercida pelos 

diretores. São exemplos desse controle os poderes de (i) eleger e destituir diretores, além de 

atribuir-lhes funções; (ii) aprovar regulamentações internas sobre as relações entre o órgão e a 

diretoria e entre esta e os empregados qualificados; (iii) ter competência privativa para 

aprovar determinadas operações e contratos firmados pela companhia; (iv) elaborar a política 

de prevenção e controle de riscos da companhia, incluindo a criação de comitês específicos 

para essas finalidades.  

Em sociedades anônimas de capital aberto, a Diretoria está sujeita, em grande medida, 

ao controle do Conselho de Administração. Em regra, cada diretor tem poderes individuais de 

gestão definidos pelo estatuto social, mas podem ter que decidir algumas matérias em 
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conjunto com outro diretor, ou por votação do órgão como um todo. O órgão, por sua vez, é 

estruturado em departamentos, em geral em estrutura horizontal, com ausência de hierarquia e 

subordinação entre os diretores estatutários. Entretanto, em algumas companhias, há o cargo 

do Diretor-Presidente, cujos poderes e atribuições em relação aos demais diretores podem 

variar em grande medida. 

Não é possível, aprioristicamente, presumir que o Diretor-Presidente possui 

superpoderes dentro das sociedades anônimas de capital aberto brasileiras como se fosse um 

CEO norte-americano, já que este, classicamente, lá ocupa os cargos de chairman e de chefe 

dos diretores, o que realmente lhe confere amplos e quase irrestritos poderes, acumulação esta 

vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 138, § 3º, da LSA). 

O cargo de Diretor-Presidente não tem previsão legal no Brasil, e é tratado pela LSA 

da mesma forma que os demais diretores. Seus poderes e atribuições ficam à mercê do que 

dispuser a autorregulamentação das companhias, definida pelo Conselho de Administração. 

Seus poderes e atribuições, e consequentemente o seu controle sobre as demais diretorias e a 

companhia como um todo podem variar consideravelmente entre elas. De acordo 

exclusivamente com documentos societários disponíveis ao público, em uma companhia 

(‘Empresa A’), seus poderes estão mais relacionados à orientação e coordenação geral dos 

demais diretores. Inclusive, é desnecessária sua aprovação em contratos e obrigações, o que 

revela, em certa medida, a autonomia e a separação de esferas entre ele e os demais. Em outra 

(‘Empresa B’), embora os demais diretores tenham poderes para controlar e gerir a respectiva 

área; e embora o Diretor-Presidente pareça ter poderes de gestão de forma mais geral da 

companhia (menos específicos), seus poderes de controle são um pouco mais expressivos, a 

exemplo da possiblidade de, sponte propria, afastar qualquer diretor e tomar decisões 

unilaterais, a respeito de qualquer matéria de competência da diretoria, em caráter de 

urgência. Já na ‘Empresa C’, embora os demais diretores estatutários aparentem ter poder de 

controle sobre as respectivas diretorias, o Diretor-Presidente expressamente tem poderes de 

coordenar, administrar, gerir e supervisionar todos os negócios e operações da companhia no 

Brasil e no exterior. Além disso, tem pleno controle sobre as matérias que devem ser 

decididas de forma colegiada pela diretoria, na medida em que o respectivo quórum pode ser 

formado por ele e mais um diretor, prevalecendo o dele em caso de empate; além disso, tem 

poderes para ‘presentar’ a companhia individualmente em operações e contratos. 

Assim, os poderes e atribuições do Diretor-Presidente fundamentalmente devem ser 

analisados conforme as características de cada companhia e, mesmo no âmbito de cada uma 

delas, podem variar conforme o tipo de operação ou matéria. 
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Esclarece-se que o poder de controle, gestão e de intervenção do Diretor-Presidente 

nas esferas de competência dos demais diretores poderá impactar, proporcionalmente, a 

configuração de sua posição de garantidor para fins de omissão imprópria, a intensidade de 

seus deveres de agir e a possibilidade jurídica de agir para evitar resultados lesivos produzidos 

nas suas respectivas áreas, o que pode ampliar ou reduzir o campo de incidência da 

responsabilidade penal. 
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3  A POSIÇÃO DO GARANTIDOR NOS CRIMES OMISSIVOS IMPRÓPRIOS 

 

Demonstrada, em linhas gerais, a estrutura orgânica dos principais órgãos de 

administração das sociedades anônimas de capital aberto, assim como exemplos de funções, 

poderes e atribuições relativos ao cargo de Diretor-Presidente, passa-se a analisar se ele pode 

ser considerado garante para fins de omissão imprópria e o conteúdo de seus deveres, 

delimitados pelo dever concreto de agir para evitar resultados lesivos a terceiros produzidos 

pelas companhias. 

São pressupostos de punibilidade nos crimes omissivos impróprios: fato típico, 

antijuridicidade e culpabilidade; os pressupostos do fato típico, por sua vez, podem ser assim 

definidos: (i) resultado71; (ii) omissão de conduta determinada e exigida de evitação do 

resultado apesar da capacidade físico-real de realizá-la; (iii) causalidade; (iv) imputação 

objetiva; e (v) posição de garantidor. 

Para o desenvolvimento dessa dissertação, entretanto, será feito um recorte teórico 

com foco na (i) posição de garantidor do Diretor-Presidente na omissão imprópria; e (ii) o 

conteúdo concreto de seu dever de agir para evitar resultados típicos. 

Isso porque, conforme observa Heloisa Estelitta72, nos crimes omissivos impróprios, a 

“relevância penal da omissão depende essencialmente da posição de garantidor do omitente”, 

de modo que se faz mais produtivo analisar esse pressuposto logo após a verificação da 

ocorrência do resultado. 

 

 

 

 

                                         
71 Utiliza-se o termo ‘resultado’ nessa pesquisa conforme proposto por Heloisa Estellita (ESTELLITA, Heloisa. 

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, 2015, p. 236-238), isto é, como um ‘acontecimento típico’, 

compreendendo tanto aquele que produz um resultado naturalístico, ou seja, uma alteração no mundo exterior 

que tenha causado lesão a um bem jurídico; como aquele que não chegou a efetivamente produzir um resultado, 

mas colocou em perigo o bem jurídico protegido. Assim, o termo resultado aqui abrange tanto os crimes de 

resultado quanto os de mera conduta. No mesmo sentido: JAKOBS, Günther. Derecho penal – parte general. 

Fundamentos y teoria de la imputación. Trad. Joaquin Cuello Contreras y Jose Luis Serrano Gonzalez de 

Murillo. 2. ed. Madrid: Marcial Pons, 1997, p. 951-952. 
72 ESTELLITA, Heloisa. 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, 2015, p. 78. 



38 

 

3.1  Considerações sobre a omissão imprópria 

 

De acordo com o art. 13 do Código Penal (CP) brasileiro73, que dispõe sobre a relação 

de causalidade, um resultado típico, ou perigo de sua ocorrência, somente é imputável a quem 

lhe deu causa. Essa causa pode ter origem em uma ação (uma conduta comissiva) ou em uma 

omissão. 

Tanto a ação quanto a omissão podem ser formas de ofender um bem jurídico 

protegido pela norma penal, a exemplo da vida, do patrimônio, da arrecadação tributária, do 

sistema financeiro e do meio ambiente. Na ação, cria-se o risco de lesão ao bem jurídico por 

meio de um movimento corporal, enquanto na omissão há um dever de atuar como meio de 

proteção de bens jurídicos ameaçados e o desatendimento a esse dever por meio da falta da 

prática da ação legalmente devida74. 

No campo penal, não é qualquer omissão que faz incidir a respectiva responsabilidade, 

mas tão somente a omissão penalmente relevante. Em um Direito Penal fundado no princípio 

da legalidade75 como o brasileiro, com efeito, a omissão só será penalmente relevante quando 

desobedecer a uma norma mandamental positivada, ou seja, prevista na lei penal.  

A lei penal76 pune a conduta omissiva de duas formas diferentes: (i) mediante expressa 

previsão de tal conduta como crime, denominada de omissão própria; ou (ii) por meio da 

combinação de um tipo penal (comissivo ou omissivo) com uma norma geral de equiparação 

ou de adequação, denominada omissão imprópria77. 

No sistema penal brasileiro, a cláusula geral que pune o “não fazer” está prevista no § 

2º do art. 13 do CP78, estipulando que a “omissão é penalmente relevante quando o omitente 

devia e podia agir para evitar o resultado”, e que este dever de agir incide a quem, em tese: (a) 

                                         
73 BRASIL. Decreto-lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 28 dez. 2021. 
74 ESTELLITA, Heloisa. 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, 2015, p. 77. 
75 BRASIL. Constituição Federal (1988), Art. 5º, XXXIX. “Não há crime sem lei anterior que o defina, nem 

pena sem prévia cominação legal”; e art. 1º, do Código Penal: “Não há crime sem lei anterior que o defina. Não 

há pena sem prévia cominação legal”. 
76 BRASIL. Decreto-lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 28 dez. 2021. 
77 Para Pierpaolo Cruz Bottini, “a distinção entre as categorias omissivas está fundada na técnica de redação do 

tipo penal, em um sentido próximo àquele sustentando por ARMIN KAUFMANN. Na omissão imprópria, a 

conduta omissiva punível está expressamente prevista na Parte Especial do Código Penal. Na omissão imprópria, 

o tipo penal não comporta literalmente uma conduta omissiva”. BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de omissão 

imprópria. São Paulo: Marcial Pons, 2018, p. 135. 
78 BRASIL. Decreto-lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 28 dez. 2021. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%202.848-1940?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%202.848-1940?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%202.848-1940?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
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tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; (b) de outra forma, assumiu a 

responsabilidade de impedir o resultado; e (iii) com seu comportamento anterior, criou o risco 

da ocorrência do resultado. Aquele que possui o dever de agir ocupa a posição de garantidor79. 

O dever de agir do garantidor de evitar o resultado nas circunstâncias previstas, sob 

pena de ter sua conduta omissiva conectada e equiparada a outro crime, revela que ele possui 

um dever juridicamente especial em relação ao possível resultado lesivo. Em outras palavras: 

o garante tem o dever de agir sob pena de, não o fazendo, ter sua conduta punida tal qual um 

crime comissivo. Já aquele que não ocupa a posição de garante será responsabilizado 

criminalmente apenas se a sua conduta omissiva estiver prevista expressamente em lei como 

crime (omissão própria), do contrário, sua conduta será atípica. 

Daí porque, a posição do garantidor é considerada uma elementar do tipo objetivo da 

omissão imprópria80. 

Ocorrendo uma situação típica – que se inicia com o perigo de ocorrência do 

resultado81 – e afirmada a posição de garantidor de alguém no contexto da empresa, ainda há 

de ser verificado o conteúdo do dever concreto de agir para evitar o resultado típico ou, mais 

precisamente, qual seria a conduta omitida que o garantidor poderia ter realizado para evitar o 

resultado delitivo, conforme a possibilidade jurídica de praticá-la.  

Segundo Heloisa Estellita82, não se trata de um dever geral de cuidado, que 

circunstancialmente pode estar relacionado ou até ter gerado o risco de produção do resultado; 

trata-se do dever específico de evitar a ocorrência do crime. Porque não se pode obrigar 

alguém a realizar uma conduta da qual não era realmente capaz, a possibilidade de agir é uma 

“condição que constitui elemento do tipo dos crimes omissivos, tanto próprios quanto 

impróprios”83. 

Importante ter-se em mente que a possibilidade de agir difere da capacidade físico-real 

de agir, embora ambas sejam pressupostos sem os quais inexistirá a omissão imprópria. No 

âmbito empresarial, o dever concreto de agir se delimita pela possibilidade jurídica do atuar, 

que por sua vez está relacionado aos poderes e às competências individuais de cada agente na 

estrutura hierárquica para, diante de uma situação de perigo, impedir a ocorrência de um 

                                         
79 Conforme observa Augusto Assis, “o primeiro a utilizar o termo foi Stübel, Über die Teilnahme von mehrerer 

Personen an einem Verbrechen, 1828, p. 61”. GRECO, Luís et al. Autoria como domínio do fato: estudos 

introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal brasileiro. São Paulo: Marcial Pons, 2014, p. 51. 
80 ESTELLITA, Heloisa. 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, 2015, p. 79. 
81 Ibid., p. 240. 
82 Ibid., p. 106-107. 
83 TAVARES, Juarez. Teoria dos crimes omissivos. São Paulo: Marcial Pons, 2018, p. 351-352. 
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resultado típico; já a capacidade físico-real de agir diz respeito apenas à real possibilidade de 

alguém circunstancialmente fazê-lo para evitar aquele resultado84.  

As normas extrapenais (sobretudo a lei societária e a autorregulamentação das 

companhias, como o estatuto social, a descrição de trabalho e as regras de governança) 

assumem papel relevante na determinação desse dever concreto de agir, estabelecendo o seu 

âmbito e as possibilidades que o agente tinha, juridicamente, de agir para evitar o resultado85.  

O dever concreto de agir do garantidor gera impacto determinante na conduta que lhe 

era juridicamente exigida e esperada no contexto da omissão86. Assim, por exemplo, embora 

um Diretor-Presidente de uma companhia possa figurar como garantidor vez que tem o dever 

(ainda abstrato) de agir para evitar que as atividades da empresa produzam resultados lesivos 

a terceiros, não se lhe pode exigir que, para evitar um crime, destitua um outro diretor, dever 

concreto exclusivo do Conselho de Administração. 

 

3.2  O fundamento da posição de garantidor na omissão imprópria 

 

Questão tormentosa há décadas no âmbito doutrinário é a de encontrar o fundamento 

para punir uma conduta omissiva tal qual uma comissiva87. Trata-se de encontrar um 

fundamento que legitime a punição de alguém que não causou diretamente o resultado com 

sua omissão com a mesma intensidade daquele que o fez com sua ação.  

 No início do século XIX, Feuerbach88 desenvolveu a chamada teoria dos deveres 

formais, segundo a qual, em síntese, a punibilidade da omissão seria justificável se existisse 

um dever jurídico especial de realizar a correspondente ação esperada89.  

Segundo Pierpaolo Cruz Bottini90, a teoria do dever formal naquela época tinha como 

objetivo fornecer um fundamento que equiparasse a ação à omissão diante da insuficiência do 

critério da causalidade, uma vez que, em síntese, a omissão, ontologicamente, não “causa” 

                                         
84 ESTELLITA, Heloisa. 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, 2015, p. 245-246. 
85 Ibid., p. 245. 
86 Ibid., p. 246. 
87 Claus Roxin afirma: "Por tanto se puede decir que la problematica de la equivalencia en los delitos impropios 

de omision representa el capitulo aun hoy mas discutido y oscuro en la dogmatica de la parte general”. ROXIN, 

Claus. Derecho penal. Parte general. t. II: Especiales formas de aparición de delito. Pamplona: Editorial Civitas, 

2014, p. 844 e ss. 
88 Anselm Ritter von Feuerbach.  
89 SCHÜNEMANN, Bernd. Sobre a posição de garantidor nos delitos de omissão imprópria: possibilidades 

histórico-dogmáticas, materiais e de direito comparado para escapar de um caos. In: GRECO, Luís (coord.). 

Estudos de direito penal, direito processual penal e filosofia do direito. São Paulo: Marcial Pons, 2013, p. 

165. 
90 BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de omissão imprópria. São Paulo: Marcial Pons, 2018. 



41 

 

resultados naturalísticos como a ação (a causa da morte do bebê que deixou de ser alimentado 

pela mãe é a falta de alimento e não a omissão dela em si).  

Ao citar o pensamento de Edmund Mezger, Pierpaolo Cruz Bottini91 pontua que a 

pergunta a ser feita não é “se a omissão causou algo, mas se a ação esperada – como elemento 

normativo – teria impedido o resultado”. Essa ação esperada decorreria de um dever formal, 

previsto em lei ou contrato de natureza extrapenal. Entretanto, ressalta o autor, a adoção da 

teoria do dever formal “enseja inúmeros problemas, decorrentes de uma excessiva 

desmaterialização dos critérios de imputação à omissão”, uma vez que tem potencial de 

imputar resultados típicos a todo aquele que tenha um dever de agir, sem que sejam feitas 

grandes incursões sobre as suas características ou o conteúdo material dessa obrigação92. 

Também critica a teoria do dever formal Bernd Schünemann93, para quem esse critério 

é um equívoco “por todos conhecido há mais de 70 anos”. Para ele, em primeiro lugar, 

confunde-se uma condição eventualmente necessária (um dever legal) com uma condição 

suficiente para configurar a posição de garantidor. Em segundo, uma equiparação entre ação e 

omissão para fins penais a partir de um dever extrapenal “é sistematicamente equivocada em 

razão das diferentes funções que incumbem” ao Direito Penal e os demais âmbitos do direito. 

Afinal, “um dever jurídico-penal apenas pode ser deduzido das normas de imputação do 

direito penal, e não de uma norma a este externa” 94 95.   

Ademais, a refutação da teoria dos deveres formais “é também carregada de evidentes 

exigências de justiça”96. Para demonstrá-las, Bernd Schünemann cita o famoso caso da babá97, 

                                         
91 BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de omissão imprópria. São Paulo: Marcial Pons, 2018, p. 72. 
92 Ibid., p. 72. 
93 SCHÜNEMANN, Bernd. Sobre a posição de garantidor nos delitos de omissão imprópria: possibilidades 

histórico-dogmáticas, materiais e de direito comparado para escapar de um caos. In: GRECO, Luís (coord.). 

Estudos de direito penal, direito processual penal e filosofia do direito. São Paulo: Marcial Pons, 2013, p. 

166. 
94 Ibid., p. 166. 
95 Reforçam esse argumento Luís Greco e Augusto Assis, ao afirmarem: “seria um desconhecimento da ideia de 

ultima ratio que o descumprimento de um dever imposto por outro ramo do direito – que pode ser muito mais 

exigente, como o são o direito administrativo no que diz respeito ao comportamento dos funcionários públicos, 

ou o direito civil ou o do trabalho, por ex. no que diz respeito às normas de tutela das relações de consumo [...] 

ou, para mencionar exemplo mais moderno, às regras de compliance – já automaticamente fundamente uma 

responsabilidade penal”. GRECO, Luís et al. Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o 

concurso de pessoas no direito penal brasileiro. São Paulo: Marcial Pons, 2014, p. 109-110. 
96 SCHÜNEMANN, Bernd. Sobre a posição de garantidor nos delitos de omissão imprópria: possibilidades 

histórico-dogmáticas, materiais e de direito comparado para escapar de um caos. In: GRECO, Luís (coord.). 

Estudos de direito penal, direito processual penal e filosofia do direito. São Paulo: Marcial Pons, 2013, p. 

166. 
97 A babá, em determinada situação, não aparece para cuidar da criança, descumprindo o seu contrato, mas 

mesmo assim os pais deixam a criança em casa, que acaba morrendo engasgada com o mingau, situação que 

demonstra a imputação de homicídio por omissão imprópria aos pais, e não a ela. Em outra, a babá está 

passeando com a criança, mas recebe a notícia de que seu contrato de trabalho é nulo. Como consequência, 
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de autoria de Schaffstein e Nagler, de décadas atrás, que pode ser adaptado para o caso guia 

do presente trabalho: imagine-se que o Diretor-Presidente, na época da assinatura dos 

contratos de câmbio e/ou ao tempo em que as respectivas operações deveriam ter sido 

declaradas às autoridades competentes, estivesse completamente afastado da companhia em 

decorrência de um curso de um ano no exterior. Ele, em tese, ainda ocupava formalmente o 

cargo de Diretor-Presidente, mas não se poderia sustentar que carregava a assunção fática de 

tal posição para fins de poder/dever de evitar os fatos. Outro exemplo, agora inverso, no 

sentido de afirmar a posição de garantidor, seria negar essa posição porque ele, sabendo dos 

fatos que estavam sendo praticados pelo Diretor-Financeiro e pelo Coordenador de 

Tesouraria, não tomou as medidas que lhe eram cabíveis (comunicar o Conselho, por 

exemplo), porque descobrira dias antes que havia uma irregularidade meramente formal na ata 

que o elegeu ao cargo. Ainda inversamente, seria negar a posição de garantidor do Diretor-

Presidente que efetivamente possuísse diversos poderes e deveres, mas que formalmente não 

ocupasse tal cargo com o objetivo de se blindar de eventual responsabilidade penal. Os 

exemplos demonstram a fragilidade da aferição da posição de garantidor somente com base 

em um dever formal (lei ou contrato), seja para afirmá-la ou negá-la. 

Heloisa Estellita98, a este respeito, alerta que a aplicação da sanção penal baseada tão 

somente na violação de um dever extrapenal desafia o princípio da legalidade, que “exige que 

o conteúdo da proibição seja estabelecido ao menos fundamentalmente em lei penal”; como 

também afronta o princípio da igualdade e da proporcionalidade, no sentido de que medidas 

sancionadoras idênticas demandam condutas cujo desvalor seja equivalente.  

A posição de garantidor, por essas razões, não se fundamenta apenas em uma fonte 

formal, mas em uma consideração material: “no controle sobre uma fonte de perigo, que 

fundamenta deveres de vigilância, ou no controle sobre a integridade de um bem, que 

fundamenta deveres de proteção”, conforme explicam Luís Greco e Augusto Assis99-100. 

                                                                                                                               
assiste passivamente aquela ultrapassar uma cerca e despencar em um abismo, hipótese em que responderia pela 

omissão imprópria. 
98 ESTELLITA, Heloisa. 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, 2015, p. 82. 
99 GRECO, Luís et al. Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no 

direito penal brasileiro. São Paulo: Marcial Pons, 2014, p. 110.  
100 Luís Greco e Augusto Assis se baseiam, entre outros, em Bernd Schünemann, para quem “Evidentemente, 

não é o dever formal contratual oriundo do direito civil, mas a assunção fática de uma função de proteção sobre o 

bem jurídico desamparado que origina a equiparação jurídico-penal; [...]”. SCHÜNEMANN, Bernd. Sobre a 

posição de garantidor nos delitos de omissão imprópria: possibilidades histórico-dogmáticas, materiais e de 

direito comparado para escapar de um caos. In: GRECO, Luís (coord.). Estudos de direito penal, direito 

processual penal e filosofia do direito. São Paulo: Marcial Pons, 2013, p. 166; e em Claus Roxin, para quem 
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Ambos entendem que essa sistemática está por trás das três posições de garantidor previstas 

no art. 13, § 2º, do CP101.  

 Diversos autores travam grandes discussões, sob variados enfoques, sobre qual seria o 

fundamento desse critério material para a posição de garantidor102, mas a análise completa 

dessa discussão escapa ao escopo central da presente pesquisa103.  

Importa destacar que o critério de Bernd Schünemann104, baseado no domínio ou 

controle sobre o fundamento do resultado para fundamentar a posição de garantidor, teve 

bastante aceitação na doutrina105. 

Em síntese, essa teoria está baseada na identificação dos traços de igualdade entre ação 

e omissão para que ambas possam ser punidas com a mesma intensidade pelo resultado 

causado. Nas palavras de Bernd Schünemann106, “el deber penal de garante surge del dominio 

                                                                                                                               
essa teoria não é mais sustentável e teve que ser abandonada pela jurisprudência. ROXIN, Claus. Derecho 

penal. Parte general. t. II: Especiales formas de aparición de delito. Pamplona: Editorial Civitas, 2014, p. 848. 
101 GRECO, Luís et al. Autoria como domínio do fato: Estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no 

direito penal brasileiro. São Paulo: Marcial Pons, 2014, p. 90. Ressalta Heloisa Estellita, entretanto, que embora 

os deveres extrapenais não fundamentem autonomamente posições de garantidores, desempenham um papel 

fundamental “nos contornos do dever concreto de agir, ou, o que é o mesmo, na delimitação da ação que era 

juridicamente esperada do agente”, conforme será tratado adiante. ESTELLITA, Heloisa. 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, 2015, p. 87. 
102 Para um amplo panorama sobre as teorias, vide BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de omissão imprópria. 

São Paulo: Marcial Pons, 2018, p. 75-110, que detalhadamente explica a teoria da normalidade e dependência; 

teoria das funções de Armin Kaufmann; teorias sociológicas, para as quais a posição do dever de garante deriva 

das relações sociais; teoria das instâncias de proteção de Rudolphi; teoria da confiança; teorias do domínio; 

teoria dos delitos de infração de dever de Claus Roxin; dentre outras.  
103 Segundo Augusto Assis, na Alemanha, o estabelecimento das diversas posições de garantidor fica a cargo da 

jurisprudência e da doutrina, e não há uma teoria geral do fundamento dessas posições, sendo “inviável a tarefa  

de listar cada uma das situações em que elas surgem”. ASSIS, Augusto. A responsabilidade penal omissiva dos 

dirigentes de empresas. In: LOBATO, José Danilo Tavares; MARTINELLI, João Paulo Orsini; SANTOS, 

Humberto Souza. Comentários ao direito penal econômico brasileiro. Belo Horizonte: D’Plácido, 2017, p. 54.   
104 SCHÜNEMANN, Bernd. Sobre a posição de garantidor nos delitos de omissão imprópria: possibilidades 

histórico-dogmáticas, materiais e de direito comparado para escapar de um caos. In: GRECO, Luís (coord.). 

Estudos de direito penal, direito processual penal e filosofia do direito. São Paulo: Marcial Pons, 2013. 
105 No mesmo sentido, Eduardo Demetrio Crespo, para quem “la única teoría de alcance general a la que cabría 

acogerse es la teoría del dominio, en el sentido propuesto por Schünemann, del dominio sobre el fundamento del 

resultado”. CRESPO, Eduardo Demetrio. Sobre la posición de garante del empresario por la no evitación de 

delitos cometidos por sus empleados. Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 79, p. 41-74, jul.-ago. 2009. 

E ainda: PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro. v. 1: parte geral. 12. ed. São Paulo: RT, 2013, 

p. 368; ROXIN, Claus. Derecho penal. Parte general. t. II: Especiales formas de aparición de delito. Pamplona: 

Editorial Civitas, 2014, p. 853; SCHÜNEMANN, Bernd. Sobre a posição de garantidor nos delitos de omissão 

imprópria: possibilidades histórico-dogmáticas, materiais e de direito comparado para escapar de um caos. In: 

GRECO, Luís (coord.). Estudos de direito penal, direito processual penal e filosofia do direito. São Paulo: 

Marcial Pons, 2013; ZAPATER, Enrique Bacigalupo. Curso de derecho penal econômico. Madrid: Marcial 

Pons, 1998, p. 182-184. 
106 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, Madrid, v. 41, n. 2, p. 529-558, maio-

ago. 1988, p. 536. Disponível em: http://200.205.38.50/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=28092. Acesso em: 

28 dez. 2021. Tradução livre: "O dever penal do garante decorre do domínio sobre a causa do resultado; fato que 

justifica decisivamente a comparação da omissão indevida com o comportamento ativo".  

http://200.205.38.50/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=28092
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del garante sobre la causa do resultado; hecho que justifica decisivamente la equiparación 

de la omisión impropria com el comportamiento activo”. Para ele, a verdadeira razão para a 

equiparação entre a ação e omissão é “a assunção de uma função de proteção de um bem 

jurídico desamparado ou a assunção de uma função de vigilância de uma determinada fonte 

de perigo”107. 

Quanto à classificação das espécies de garantidores, boa parte da doutrina, e em certa 

medida o próprio Bernd Schünemann, segue a diferenciação desenvolvida por Armin 

Kaufmann em sua teoria das funções, no sentido de distingui-los em dois grandes grupos: (i) 

garantidor de proteção, como aquele que tem uma relação de proteção sobre o desamparo de 

um bem jurídico, que gera deveres de vigilância, contenção de perigos externos e de 

salvação108; e (ii) garantidor de vigilância, que tem domínio material sobre o foco do perigo, 

gerador de deveres de vigilância sobre coisas ou pessoas109.  

 

3.3  Posição de garantidor dos dirigentes das Sociedades Anônimas 

 

Expostos esses conceitos a respeito da omissão imprópria e da posição de garantidor 

que lhe é elementar, cabe agora discorrer sobre esses conceitos no âmbito de crimes 

praticados em atividades relacionadas às pessoas jurídicas, notadamente nas sociedades 

anônimas de capital aberto. 

 

 

3.3.1  O fundamento da posição de garantidor em empresas  

 

Em crimes omissivos impróprios praticados no âmbito empresarial, o fundamento da 

posição de garantidor dos dirigentes também é objeto de acirrada divergência na doutrina, 

mas a respectiva análise, de forma aprofundada, escapa ao objeto da presente pesquisa110. A 

                                         
107 SCHÜNEMANN, Bernd. Sobre a posição de garantidor nos delitos de omissão imprópria: possibilidades 

histórico-dogmáticas, materiais e de direito comparado para escapar de um caos. In: GRECO, Luís (coord.). 

Estudos de direito penal, direito processual penal e filosofia do direito. São Paulo: Marcial Pons, 2013, p. 

168. 
108 ESTELLITA, Heloisa. 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, 2015, p. 96. 
109 ROXIN, Claus. Derecho penal. Parte general. t. II: Especiales formas de aparición de delito. Pamplona: 

Editorial Civitas, 2014, p. 847-848. 
110 Para Eduardo Demetrio Crespo: “Una de las cuestiones más controvertidas del moderno Derecho penal". 

CRESPO, Demetrio. Fundamento de la responsabilidade em comisión por omisón de los directivos de las 

empresas. Centro de Investigación Interdisciplinaria em Derecho Penal Económico. In: CRESPO, Demetrio. 
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posição majoritária é a de que os dirigentes de empresa realmente podem assumir tal posição, 

desde que respeitados alguns pressupostos e limitações.  

O fundamento que melhor parece se ajustar à estrutura empresarial é considerar o 

dirigente como garantidor em virtude do controle sobre a fonte de perigo empresa, do qual 

decorre o dever de controlar os riscos e evitar lesões, ou perigo de lesões, para terceiros ou 

para a coletividade111. 

O dirigente, desde que assuma faticamente a posição de garantidor, deve agir para 

evitar resultados lesivos contra o bem jurídico sobre o qual tem domínio (garantidor de 

proteção); ou deve agir para evitar lesões a terceiros ou à coletividade provocadas pela fonte 

de perigo sobre a qual exerça o controle (garantidor de vigilância).  

A posição de garantidor pode decorrer “de uma relação juridicamente fundada de 

controle sobre a fonte de perigo empresa, confirmada pela assunção fática dessas tarefas”112, a 

qual configura o garantidor originário113; ou pode decorrer de atribuição de competência ou de 

delegação no âmbito das divisões de tarefas na gestão das empresas, desde que efetivamente 

assumidas tais atribuições, a partir das quais são criados os garantidores secundários ou 

derivados114.  

Os riscos a serem controlados podem ser gerados, em síntese, por objetos ou por 

pessoas. Os primeiros incluem as coisas móveis (máquinas, equipamentos e produtos) e 

imóveis (a exemplo de uma barragem ou de um prédio). O fundamento reside em que aquele 

que os controla tem o dever de monitorá-los, controlá-los e preservá-los, evitando os riscos 

deles provenientes115-116.  

                                                                                                                               
Cuestiones actuales de derecho penal empresarial. Madrid: Colex, 2010, p. 11. Tradução livre: “Uma das 

questões mais polêmicas do moderno Direito penal empresarial reside em saber como se articula a 

responsabilidade penal por omissão do empresário”.  
111 ESTELLITA, Heloisa. 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, 2015, p. 117. 
112 Ibid., p. 168. 
113 Conforme os argumentos expostos em relação ao não acolhimento à teoria dos deveres formais, a mera 

designação dessa posição de garantidor nos documentos societários das empresas é insuficiente para configurá-la 

e sempre dependerá de sua correspondência com o plano fático, ou seja, da efetiva assunção dessa posição. Ibid., 

p. 168. 
114 Ibid., p. 170. 
115 ASSIS, Augusto. A responsabilidade penal omissiva dos dirigentes de empresas. In: LOBATO, José Danilo 

Tavares; MARTINELLI, João Paulo Orsini; SANTOS, Humberto Souza. Comentários ao direito penal 

econômico brasileiro. Belo Horizonte: D’Plácido, 2017, p. 55. Quanto aos deveres sobre coisas, existem 

diversas controvérsias a respeito que ultrapassam os limites dessa dissertação, por exemplo, se tal dever existe 

quando o perigo gerado por algum objeto foi criado por uma terceira pessoa. Nessa hipótese, Claus Roxin cita 

um caso em que a jurisprudência alemã firmou posição em relação a proprietário de um imóvel utilizado por 

terceiros para a dispensa clandestina de resíduos, ao argumento de que ele tinha o dever de controle e vigilância 

contra todos os perigos que ameacem a instalação. ROXIN, Claus. Derecho penal. Parte general. t. II: 

Especiales formas de aparición de delito. Pamplona: Editorial Civitas, 2014, p. 886. 
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O controle do garantidor sobre pessoas no âmbito empresarial, por sua vez, enfrenta 

alguns questionamentos dogmáticos. Um deles diz respeito à autorresponsabilidade dos 

demais integrantes da empresa como barreira desse dever de controle. Ou seja, o garantidor, 

na figura do administrador, por exemplo, não haveria de ter o dever especial de evitar crimes 

praticados por outras pessoas plenamente responsáveis. Entretanto, conforme pondera 

Augusto Assis, com base em Claus Roxin, no âmbito de crimes praticados em decorrência das 

atividades relacionadas à empresa, o dever do garantidor não consiste em evitar propriamente 

os delitos praticados pelos demais integrantes, mas em evitar “o resultado desvalorado 

causado pela fonte de perigo ‘empresa’”117-118. Outra questão relevante diz respeito à extensão 

do dever de agir do garantidor para evitar crimes praticados por pessoas no âmbito 

empresarial, no sentido dessa evitação se relacionar a qualquer crime (uma lesão corporal 

entre empregados, por exemplo), ou apenas a crimes relacionados à empresa. Segundo Luís 

Greco e Augusto Assis119, a doutrina dominante entende que esse dever de agir está 

relacionado apenas à última hipótese, ou seja, ao crime praticado que tenha íntima relação 

com a função exercida pelo empregado que o cometeu, ou íntima relação com as atividades 

exercidas pela empresa120. 

Uma terceira fonte geradora de deveres ao garantidor no âmbito empresarial seria a 

ingerência, conforme defendido por parte expressiva da doutrina121. Nela, o dever de agir do 

garantidor para evitar o resultado surge de seu atuar prévio que gerou o risco, do qual decorra 

diretamente o perigo, e desde que não haja um distanciamento temporal entre a criação do 

                                                                                                                               
116 Vide: ROXIN, Claus. Derecho penal. Parte general. t. II: Especiales formas de aparición de delito. 

Pamplona: Editorial Civitas, 2014, p. 108 e ss. 
117 ASSIS, Augusto. A responsabilidade penal omissiva dos dirigentes de empresas. In: LOBATO, José Danilo 

Tavares; MARTINELLI, João Paulo Orsini; SANTOS, Humberto Souza. Comentários ao direito penal 

econômico brasileiro. Belo Horizonte: D’Plácido, 2017, p. 62. Adota a mesma posição: ESTELLITA, Heloisa. 

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, 2015, p. 126-127. 
118 A autorresponsabilidade terá importante relevância em outros aspectos, no entanto, o que mais interessa à 

pesquisa aqui desenvolvida é o seu impacto na determinação do conteúdo e extensão do dever de vigilância dos 

garantidores em estruturas horizontais de divisão de tarefas. ESTELLITA, Heloisa. 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, 2015, p. 127. 
119 GRECO, Luís et al. Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no 

direito penal brasileiro. São Paulo: Marcial Pons, 2014, p. 114. 
120 No mesmo sentido, Eduardo Demetrio Crespo: "esta posición de garante no implicaria em cualquier caso la 

obligación de evitar cualquier delito cometido en la empresa, sino sólo los llamados delitos vinculados al 

estabelecimento". CRESPO, Eduardo Demetrio. Sobre la posición de garante del empresario por la no evitación 

de delitos cometidos por sus empleados. Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 79, p. 41-74, jul.-ago. 

2009. 
121 BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de omissão imprópria. São Paulo: Marcial Pons, 2018, p. 124; ROXIN, 

Claus. Derecho penal. Parte general. t. II: Especiales formas de aparición de delito. Pamplona: Editorial Civitas, 

2014, p. 899-920. 
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risco e a realização do resultado122. Seria o caso, por exemplo, do empresário que coloca um 

produto no mercado que oferece risco à saúde do consumidor por desobediência a uma norma 

de cuidado devido em sua fabricação. Esse ato ilícito prévio fundamenta a posição de 

garantidor do empresário e o seu dever de agir para evitar que o produto irregular cause danos 

à saúde dos consumidores123.   

Os deveres de garantidor são impostos tanto aos dirigentes de atividades 

intrinsecamente perigosas (produção e venda de agrotóxico, por exemplo), como de atividades 

que, a priori, não representam riscos para terceiros (a exemplo de uma agência de publicidade 

que, por omissão de seus dirigentes, pratica crime de sonegação de contribuição 

previdenciária ou de evasão de divisas). 

 

3.3.2  A identificação do garantidor nas sociedades anônimas de capital aberto 

 

Se os temas, até aqui abordados, já são objeto de divergência, a questão fica ainda 

mais complexa quando chega o momento de individualizar quem, na estrutura organizacional 

das empresas, ocupa a posição de garantidor e, portanto, tem o dever de agir para evitar 

resultados lesivos a terceiros.  

No âmbito da omissão imprópria, podem ser utilizadas duas etapas de imputação de 

responsabilidade: na primeira, apura-se um nexo de causalidade entre o resultado típico (lesão 

ou perigo de lesão) e a empresa, considerada como um autor hipotético (no jargão popular 

seria: "quem praticou a evasão de divisas foi a empresa tal"); na segunda etapa, apura-se 

                                         
122 BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de omissão imprópria. São Paulo: Marcial Pons, 2018, p. 135. 
123 O tema da ingerência como fonte de dever do garantidor é cercado de controvérsias na doutrina, que vão 

desde os que entendem pela sua inadmissibilidade (Bernd Schünemann), até os que a entendem admissível, mas 

com diversas limitações (Claus Roxin). Uma das principais controvérsias diz respeito à necessidade ou não de 

que o atuar prévio seja ilícito. O famoso caso do spray de couro (Lederspray), julgado na Alemanha, ilustra essa 

controvérsia: em brevíssimo resumo, uma empresa fabricava e comercializava um spray impermeabilizante para 

produtos de couro, respeitando todas as normas de segurança. Após longo período de comercialização sem 

qualquer incidente, alguns consumidores começaram a apresentar problemas de saúde. Embora existissem fortes 

indícios da relação desses problemas com o uso do spray, testes realizados pela empresa não concluíam pelo 

perigo do produto, razão pela qual os diretores não determinaram a sua retirada do mercado (BONETTI, Juliana 

Bierrenbach. Responsabilidade penal pelo produto. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade de São 

Paulo (USP), São Paulo, 2011, p. 163). O Tribunal de Justiça Federal da Alemanha (Bundesgerichtshof BGH) 

afirmou a posição de garantidor dos administradores por ingerência, embora ausente a prática de ato ilícito 

prévio na fabricação do produto, por entender, neste tocante, que “bastaria que um ‘resultado de perigo’ fosse 

juridicamente desaprovado” (GRECO, Luís et al. Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o 

concurso de pessoas no direito penal brasileiro. São Paulo: Marcial Pons, 2014. p. 111-112). Esse entendimento 

recebeu diversas críticas da doutrina, a principal delas a de que os deveres de agir devem ser fundamentados 

numa perspectiva ex ante, com base no desvalor do comportamento realizado antes da ocorrência do resultado, 

uma vez que “sem desvalor do comportamento, não há desvalor de resultado” (GRECO, Luís et al.., ob. cit., p. 

112). A ingerência como fonte da posição de garantidor, contudo, merece estudo à parte, e não é necessária para 

solucionar o caso que guia a presente pesquisa.  
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quem, na estrutura interna da empresa, agiu ou deixou de agir para a ocorrência do 

resultado124.  

Para o estudo de casos envolvendo omissão imprópria, considerando que o resultado 

lesivo pode ter sido precedido de uma conduta omissiva dentro da estrutura da empresa, ou 

seja, de um não agir por parte daquele que deveria tê-lo feito, investiga-se tal estrutura, o 

formato de gestão, como foi organizada e dividida, quem distribuiu as competências e 

atribuições, se o fez adequadamente, se os recebedores dessas competências as delegaram 

total ou parcialmente para outros encarregados e daí por diante125.  

Como ponto de partida para uma análise mais apurada, identifica-se quem, no âmbito 

da empresa, tem a capacidade jurídica para exercitar atos de gestão e organização necessários 

ao desenvolvimento de seu objeto social; ou, para utilizar expressão que melhor se aproxima 

do tema aqui analisado, quem teria, inicialmente, o controle sobre a fonte de perigo empresa e 

os deveres de vigilância sobre suas atividades, ou seja, o(s) garantidor(es) originário(s). Esses 

garantidores originários é que podem, em etapas posteriores, constituir os garantidores 

secundários ou derivados por meio de divisão de tarefas, delegação, dentre outras técnicas de 

organização126. 

A determinação inicial, e ainda indiciária, de quem tem essa capacidade jurídica de 

gestão e organização é oferecida pela lei, notadamente as normas societárias que, como se 

verá, no Brasil deixa um grande espaço de autorregulamentação interna às empresas, por meio 

de seus documentos societários127. No caso das sociedades anônimas de capital aberto, a 

administração compete ao CA e à diretoria, nos termos do art. 138 da LSA e, nesse contexto 

seus integrantes têm deveres e responsabilidades ao exercerem suas funções128. 

                                         
124 ESTELLITA, Heloisa. 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, 2015, p. 54. 
125 Ibid., p. 55. 
126 Ibid., p. 61-62. 
127 ESTELLITA, Heloisa. 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, 2015, p. 132. 
128 No campo extrapenal, o art. 153 da LSA prevê o dever de diligência aos administradores, que, conforme 

detalhado estudo de Otavio Yazbek, vem passando por diferentes interpretações ao longo dos anos, sobretudo 

por parte da Comissão de Valores Imobiliários. Nessa esfera, a análise do cumprimento do dever de diligência 

dos administradores considera, na esteira da valoração das práticas de compliance nas Companhias, não apenas a 

doutrina do red flag (necessidade de alerta prévio sobre os riscos como gatilho para o dever de agir), como a 

efetiva implantação de políticas de controles internos para possibilitar o conhecimento dos riscos. YAZBEK, 

Otavio. Representações do dever de diligência na doutrina jurídica brasileira: um exercício e alguns desafios. In: 

KUYVEN, Luiz Fernando Martins (org.). Temas essenciais de direito empresarial: estudos em homenagem a 

Modesto Carvalhosa. São Paulo: Saraiva, 2012.  
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O CA é órgão de deliberação colegiada cuja competência mínima é estipulada pela 

LSA (art. 142), de modo que seus poderes em grande medida podem ser autorregulados pelas 

companhias. Trata-se de função de controle permanente da sociedade, segundo Nelson 

Eizirik. Realmente, conforme a análise das companhias descritas no capítulo 2 dessa 

dissertação, algumas competências atribuídas ao CA expressam o seu controle sobre elas. 

Como exemplo, lembremos que ao CA da ‘Empresa A’, além das atribuições mínimas 

previstas na LSA (como fixar a orientação geral dos negócios, eleger, destituir e fiscalizar os 

diretores, além de definir suas atribuições), compete examinar documentos e solicitar 

informações aos diretores; aprovar as alterações significativas no modelo de gestão e na 

estrutura organizacional da companhia; definir os parâmetros de risco, acompanhar o seu 

cumprimento, e aprovar o Manual de Governança Corporativa da Companhia; examinar e 

opinar sobre qualquer assunto relevante em relação às atividades da companhia e suas 

controladas, inclusive aprovar previamente a celebração de alguns contratos, como os de 

ordem financeira. Essas competências “traduzem uma relação juridicamente fundamentada 

com a fonte de perigo empresa e lhes atribui um controle, ainda que limitado, sobre sua 

organização”129, desde que elas se verifiquem na realidade da companhia. Os conselheiros 

poderão figurar, assim, como garantidores originários das sociedades anônimas de capital 

aberto130, mas terão seus deveres de agir limitados à decisão do CA como um todo131.  

A Diretoria, conforme exposto, é órgão de representação e de gestão das sociedades 

anônimas, e de caráter imprescindível. Atua por meio de diretores, de forma individual ou 

conjunta, a depender das disposições do Estatuto Social. Essa autorregulamentação, 

importante frisar, é que define e disciplina as atribuições e as esferas de competência de cada 

diretor, com base em áreas de atuação e de especialização, impondo a cada qual deveres e 

responsabilidades. Tendo em vista os poderes de gestão e de ‘presentação’ da companhia, os 

diretores, em tese, podem ser considerados garantidores originários para fins de omissão 

imprópria132. 

                                         
129 ESTELLITA, Heloisa. 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, 2015, p. 192. 
130 Esse entendimento, entretanto, encontra divergência na doutrina sob vários aspectos e está longe de ter uma 

definição. 
131 Conforme ressalva Heloisa Estellita, “Central para essa discussão é desvendar as atribuições e poderes que 

incumbem a esse órgão para revelar se também seus membros têm uma relação de controle sobre a empresa 

fundada juridicamente”. ESTELLITA, Heloisa. Responsabilidade por omissão dos membros de Conselhos de 

Administração. Revista Portuguesa de Ciência Criminal, ano 28, n. 3, set.-dez. 2018, p. 415-416. 
132 ESTELLITA, Heloisa. 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, 2015, p. 177. 
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Em médias e grandes companhias, entretanto, a diretoria geralmente é dividida em 

departamentos conforme a área de especialização, organizados em uma estrutura horizontal de 

divisão de trabalho, sem a existência de hierarquia entre um e outro diretor estatutário. Essa 

divisão tem “um importante efeito de estabelecer âmbitos de competência individual, pelos 

quais responderá cada encarregado de seu controle ou domínio”133.  

A complexidade aumenta na medida em que as Diretorias apresentam características 

dinâmicas e não estáticas em relação à limitação das esferas de competência de cada Diretor, 

somada à possibilidade de áreas de intersecção entre eles, tudo a depender da 

autorregulamentação interna, que às vezes não se mostra muito clara.  

Esse dinamismo fica bastante evidente quando se analisa, especificamente, a posição 

do Diretor-Presidente, inclusive quando comparada a dos demais diretores, inviabilizando 

identificar, aprioristicamente, se todos estão em uma relação propriamente horizontal ou 

vertical.  

Assim, quanto à diretoria, diante de uma situação típica, a configuração da posição de 

garantidor de cada diretor, afinal, dependerá da autorregulamentação de cada companhia.  

Conforme será demonstrado adiante, a posição do Diretor-Presidente em relação aos 

demais diretores, bem como a esfera de competência de cada um, podem impactar em seu 

concreto dever de agir para fins de omissão imprópria. 

 

3.3.3  A divisão de trabalho e seus efeitos na posição de garante e no conteúdo do dever 

concreto de agir 

 

Um dos princípios característicos da atividade empresarial é a divisão de trabalho 

(sentido amplo). Trata-se de uma técnica organizativa que permite a intervenção de um grupo 

de pessoas, visando cumprir objetivos comuns. A colocação em prática dessa técnica 

pressupõe a coordenação planejada de execução de tarefas, ou seja, uma divisão entre elas. 

Trata-se de uma condição necessária para que cada colaborador possa se especializar em um 

âmbito de competência e, desse modo, aumentar o rendimento e a eficiência da própria 

empresa. Essa divisão gera diversas esferas de competências que precisam estar 

                                         
133 ESTELLITA, Heloisa. 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, 2015, p. 163. 
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interconectadas entre si em busca dos objetivos da empresa traçados pela alta 

administração134. 

Decorre da divisão de trabalho a descentralização e a fragmentação de atividades e 

tarefas inerentes e imprescindíveis à consecução do objeto social da empresa; se não das 

menores, das de médio e grande porte. Essa fragmentação é imprescindível não só do ponto 

de vista prático, mas constitui um verdadeiro dever do empresário e/ou dos administradores 

para a boa organização da sociedade; pode decorrer, ainda, de uma obrigação legal, a exemplo 

das atribuições e obrigações as quais as sociedades anônimas de capital aberto devem conferir 

ao Diretor de Relações com Investidores perante a CVM. 

A divisão de trabalho (ainda em sentido amplo) costuma ser verificada no âmbito 

empresarial em diferentes estruturas de organização (vertical e horizontal).  

Nas estruturas horizontais, ocorre a divisão de trabalho em sentido estrito, cuja 

principal característica é a igualdade entre os sujeitos, tanto em relação ao status quanto em 

relação ao mesmo grau hierárquico, ou seja, sem a presença de relação de subordinação. Em 

uma Diretoria de sociedade anônima, seria exemplo de uma relação horizontal aquela 

existente entre em um diretor financeiro e um diretor de produção. Nesse tipo de estrutura de 

administração, existem controvérsias se um diretor ocupa a posição de garante em relação aos 

riscos produzidos pelos demais, devendo agir em caso de sinais claros de condutas ilícitas; ou 

se há uma desoneração em caso de separação de esferas135. Essa desoneração, a propósito, 

teria o potencial de afastar a posição de garantidor e, portanto, a tipicidade objetiva da 

omissão imprópria.  

Nas estruturas verticais, conforme indica a própria denominação, a divisão é feita 

quando há uma relação de subordinação hierárquica entre os sujeitos; nesse caso, o âmbito de 

competência do subordinado depende da atribuição que lhe é transmitida pelo superior. Aqui, 

a divisão geralmente ocorre por meio de delegação. Nela, o delegante tem a possibilidade de 

se desonerar, ao menos de forma parcial, de suas competências iniciais ao transferi-las para 

outra pessoa, ou seja, para o delegado. No âmbito de análise da omissão imprópria, o garante 

(primário) pode delegar as atividades de controle e vigilância sobre uma fonte de perigo ou de 

proteção de um bem jurídico, constituindo um novo garantidor (secundário), mas segue 

                                         
134 MONTANER FERNÁNDEZ, Raquel. Gestión empresarial y atribuición de responsabilidad penal. 

Barcelona: Atelier, 2008, p. 83. 
135 ESTELLITA, Heloisa. 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, 2015, p. 163. 
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mantendo deveres e responsabilidades sobre essas atividades. Continua, portanto, na posição 

de garantidor, mas com deveres distintos136 137 138.  

Entretanto, a posição de diretor em uma sociedade anônima de capital aberto na qual 

há divisão de trabalho (seja em estruturas verticais ou horizontais) não implica, por si só, 

deveres amplos e irrestritos de evitar a ocorrência de lesão a bem jurídicos de terceiros para 

fins de responsabilização penal por omissão imprópria. No limite, se um diretor devesse 

fiscalizar todas as atividades da empresa, ele deixaria de desenvolver as próprias funções. A 

menos que fosse um diretor designado especificamente para tal, como ocorre com os 

encarregados de prevenção de riscos, o que não costuma ser o caso de um Diretor-Presidente. 

Robles Planas139 afirma, nesse contexto, que o ponto de partida de qualquer 

consideração acerca da responsabilidade penal na empresa é a noção de competência, no 

sentido do círculo de deveres concretamente assumidos pelo sujeito140. 

Em relação ao Diretor-Presidente de uma sociedade anônima, é preciso identificar e 

delimitar, assim, sua esfera de competência, a extensão e o conteúdo do dever de agir para se 

ter uma resposta a respeito de qual teria sido a sua conduta exigida e omitida para evitar o 

resultado diante de um caso concreto. 

No âmbito da omissão imprópria em empresas, convém lembrar, o que está em análise 

é a omissão de conduta de alguém para evitar um resultado a partir de um risco gerado por 

uma fonte alheia produtora de riscos, que pode ser uma coisa ou uma pessoa. Tratando-se da 

análise de um Diretor-Presidente de uma SA como garante, muito provavelmente, a conduta 

esperada dele está relacionada a evitar resultados lesivos provocados por pessoas, ainda que a 

fonte produtora de riscos em si possa ser um objeto (no caso do controle de uma barragem, 

                                         
136 ESTELLITA, Heloisa. 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, 2015, p. 151 
137 A delegação pode gerar alterações significativas no conteúdo dos deveres do garantidor. Nesse sentido, 

GÓMEZ-ALLER, Dopico. Posición de garante del compliance officer por infracción del “deber de control”: 

uma aproximación tópica. In: ZAPATERO, Luis Arroyo; MARTÍN, Adán Nieto (Dirs.). El derecho penal 

económico em la era compliance. Valencia: Tirante lo blanch, 2013, p. 173. 
138 Ressalte-se que a divisão de funções, seja em estrutura horizontal ou vertical, quando não a posição de 

garantidor, tem o potencial de afastar a tipicidade objetiva do crime omissivo impróprio ante a ausência de 

imputação objetiva em decorrência da aplicação do princípio da confiança. Isso porque, em brevíssima síntese, 

haverá de ser verificado se o garantidor poderia confiar que o terceiro, na situação concreta, agiria de acordo 

com as determinações normativas, ou seja, agiria corretamente. Incidindo o princípio da confiança à luz de seus 

requisitos, estar-se-ia afastada a criação do risco proibido e, por consequência, a imputação objetiva do resultado. 

Nesse sentido, SIQUEIRA, Flávia. O princípio da confiança no direito penal. Belo Horizonte: D’Plácido, 

2016, p. 88; 90-92; 187-202. 
139 PLANAS, Ricardo Robles. Principios de inputación em la empresa. In: PLANAS, Ricardo Robles; Vallès 

Ramon Ragués. Delito y empresa: estúdios sobre la teoría del delito aplicada al derecho penal económico-

empresarial. Barcelona: Atelier, 2018, p. 23.  
140 No mesmo sentido: FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. Derecho penal de la empresa e imputación objetiva. 

Madrid: Editorial Reus S.A., 2007, p. 55. 
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por exemplo, é praticamente inimaginável que os deveres dele estejam relacionados à 

monitorá-la pessoalmente, diuturnamente, mas à gestão de pessoas com competência para 

tanto – o fundamento do controle sobre a fonte de perigo “empresa”).  

Trata-se, dessa forma, de deveres positivos de evitar resultados produzidos em esferas 

alheias, os quais, em grande medida, ficam (ou deveriam ficar) estipulados na 

autorregulamentação das companhias. É a autorregulamentação, portanto, que irá determinar a 

esfera de competência de cada garante, o correspondente domínio sobre a fonte de perigo 

empresa e os deveres dela decorrentes, desde que essa autorregulamentação, repita-se, 

corresponda à realidade e seja assumida materialmente.  

O dever concreto de agir do Diretor-Presidente pode variar consideravelmente, 

conforme demonstrou a análise das sociedades ‘Empresa A’, ‘Empresa B’ e ‘Empresa C’. 

Enquanto o Diretor-Presidente da ‘Empresa A’, diante de um fato ilícito praticado por outro 

diretor, parece ter seu dever concreto de agir limitado à comunicação ao CA, o da ‘Empresa 

C’ pode fazer valer seu voto na Diretoria como um todo (o quórum de aprovação é dele e de 

mais um; o voto dele é de qualidade em caso de empate); e o da ‘Empresa B’ pode tomar 

decisões em caráter de urgência de competência da diretoria como um todo, inclusive com 

poder de afastar qualquer membro da diretoria, para posterior convalidação do CA. 

 

3.4  Resultados parciais 

 

Nesse capítulo foram analisados a posição de garantidor e o conteúdo do dever 

concreto de agir para evitar resultados lesivos a terceiros como pressupostos iniciais para fins 

de configuração da omissão imprópria. 

Para fundamentar a posição de garantidor não basta um dever extrapenal; é necessário 

um fundamento penal, consistente na assunção do domínio ou controle sobre a causa ou 

fundamento do resultado, devendo a conduta exigida para evitar esse resultado estar fundada 

em um dever preexistente. 

Os garantidores podem ser identificados em garantes de proteção de um bem jurídico, 

ou em garantes de vigilância sobre uma fonte do perigo, cujos riscos podem ser gerados por 

coisas, pessoas ou pela conduta anterior do próprio garante (ingerência). 

No âmbito das sociedades anônimas, o fundamento da posição de garantidor do 

dirigente que tem sido aceito pela doutrina decorre da assunção do controle sobre a fonte de 

perigo empresa, da qual surgem os deveres de controlar os riscos e evitar resultados lesivos a 
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terceiros ou à coletividade. O limite da posição de garantidor, entretanto, está em resultados 

provocados pelas atividades relacionadas à empresa. 

O controle sobre a fonte de perigo empresa, desde que assumido de modo fático, pode 

decorrer de uma relação jurídica (garantidor originário) ou da divisão de trabalho (divisão de 

tarefas e/ou delegação de funções). 

Nas sociedades anônimas, os indícios dos que ocupam a posição de garantidor 

originário recaem sobre os integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria, sempre a 

depender da assunção fática dessas posições. Diante da complexidade das estruturas 

empresariais, a esfera de competência passa a ser a palavra-chave para a identificação do 

garantidor. 

Em relação à Diretoria das médias e grandes sociedades, por ser um órgão 

departamentalizado e dinâmico em relação às competências individuais e coletivas de cada 

diretor, cada qual com variados poderes e atribuições, a posição de garantidor e respectivos 

deveres concretos de agir dependerá invariavelmente da autorregulamentação da companhia. 

Ainda que afirmada a posição do garante no âmbito empresarial, o conteúdo do dever 

concreto de agir para evitar resultados lesivos estará delimitado pelas normas extrapenais, 

consistentes na LSA e na autorregulamentação da Companhia. 

Quanto ao Diretor-Presidente, a intersecção das esferas de competência dele com as 

dos demais diretores poderá variar consideravelmente a depender da autorregulamentação da 

companhia, a qual também trará efeitos determinantes em relação aos seus deveres concretos 

de agir, sempre considerando que a autorregulamentação corresponda à realidade. A 

autorregulamentação, pois, varia de companhia para companhia, e pode ser determinante para 

o juízo positivo da presença dos pressupostos iniciais da omissão imprópria. 
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4  PROPOSTAS PARA A SOLUÇÃO DO CASO CONSIDERANDO 

DIRETORES-PRESIDENTES COM PODERES E DEVERES PREVISTOS NA 

AUTORREGULAMENTAÇÃO DA ‘EMPRESA A’, ‘EMPRESA B’ E 

‘EMPRESA C’ 

 

Atingidos os resultados parciais, passa-se a aplicá-los no caso que conduziu a presente 

pesquisa, considerando Diretores-Presidentes com poderes e deveres previstos nos 

documentos societários da ‘Empresa A’, da ‘Empresa B’ e da ‘Empresa C’.  

 

Retomando a narrativa do caso: 

 

Em uma sociedade anônima de capital aberto, o Diretor-Financeiro (ou de Finanças) e 

o Coordenador de Tesouraria, seu subordinado, praticaram operações financeiras envolvendo 

títulos da dívida norte-americana (T-Bills) que resultaram em remessas de divisas ao exterior 

em descumprimento às normas do BACEN, preenchendo, em tese, a situação típica prevista 

no artigo 22, parágrafo único, da Lei n. 7.492/1986141. Diante desses fatos, questiona-se: o 

Diretor-Presidente dessa companhia ocupa a posição de garantidor para fins da prática do 

crime de evasão de divisas por omissão imprópria? Em caso positivo, qual é o conteúdo 

concreto de seu dever de agir para tentar evitar a prática desse crime?  

 

4.1  ‘Empresa A’ 

 

Na ‘Empresa A’, o Diretor de Finanças tem autonomia e controle “sendo responsável 

pela execução dos princípios gerais da gestão financeira” por meio de deliberações próprias, 

dentre as quais a “implementação de controles”, a “emissão de normas e instruções” da 

Política Financeira e das determinações da ‘Empresa A’, e a “coordenação das ações da 

Equipe Financeira”. Tem poderes para, com qualquer outro diretor ou procurador com 

poderes especiais, assinar contratos pela companhia sem aprovação ou análise do Diretor-

Presidente. 

O Diretor-Presidente da ‘Empresa A’ exerce “coordenação e orientação” em relação 

ao Diretor de Finanças, nos termos do estatuto, de modo que existe uma intersecção entre as 

esferas de competência. Essas funções, assim, desde que assumidas faticamente, conferem ao 

                                         
141 Existem aspectos que podem infirmar a tipicidade do problema em evidência, como a efetiva saída de moedas 

do país; a (des)necessidade de declaração prévia das operações ao BACEN; a ofensa ao bem jurídico tutelado; a 

distinção entre as condutas de realizar as operações financeiras e a de deixar de prestar as declarações devidas ao 

BACEN, dentre outras, análises, no entanto, que fugiriam ao objetivo desse estudo.  
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Diretor-Presidente o controle sobre a fonte de perigo empresa em relação às atividades da 

Diretoria de Finanças, razão pela qual pode ser considerado como garantidor, portanto, tem o 

dever de agir para evitar o crime de evasão de divisas. 

É de se analisar, agora, o conteúdo desse dever de agir, ou seja, a conduta determinada 

e exigida do Diretor-Presidente para evitar o resultado ‘evasão de divisas’, diante de sua 

possibilidade jurídica de agir142 no caso analisado.  

A conduta exigida e esperada do Diretor-Presidente para evitar o crime de evasão de 

divisas, conforme sua possibilidade jurídica de agir, e podendo fisicamente realizá-la diante 

do perigo da ocorrência do resultado, seria comunicar os fatos ao Conselho de Administração 

para providências cabíveis, a exemplo da destituição do Diretor de Finanças, poder que ele 

não possui143. Realizada essa conduta pelo Diretor-Presidente – ou eventuais outras 

juridicamente possíveis – ele teria cumprido o seu dever de agir, afastando a configuração da 

omissão imprópria.  

Uma vez não realizada a conduta exigida, sendo ela fisicamente possível (o sujeito não 

estar afastado das atividades, por exemplo), ter-se-iam por preenchidos os pressupostos 

iniciais tratados nessa dissertação para configurar a omissão imprópria que, entretanto, ainda 

dependeria da presença dos demais elementos da tipicidade (nexo de causalidade, imputação 

objetiva e dolo), antijuridicidade e culpabilidade. 

 

4.2 ‘Empresa B’ 

 

Na ‘Empresa B’, o Diretor-Financeiro tem poderes de dirigir e liderar a administração 

e a gestão das atividades financeiras da Companhia, incluindo analisar investimentos e definir 

limites de exposição a risco, inclusive em relação às operações financeiras. Tem poderes para 

assinar contratos pela companhia em conjunto com outro Diretor, ou individualmente, desde 

que autorizado pelo Conselho de Administração, sem a anuência ou participação do Diretor-

Presidente. 

Ao Diretor-Presidente, por sua vez, cabe “dirigir os negócios e a administração geral 

da companhia, orientando os demais diretores”; pode propor ao CA as áreas de atuação de 

cada diretor; tomar decisões de caráter de urgência de competência da diretoria como um 

                                         
142 ESTELLITA, Heloisa. 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, 2015, p. 246. 
143 Poderia se questionar se a conduta esperada do Diretor-Presidente seria a de determinar a imediata suspensão 

das operações financeiras, mas os documentos societários analisados permitem a conclusão de que ele não tinha 

a possibilidade jurídica de realizar essa conduta, de modo que não lhe pode ser exigida. 
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todo, ad referendum desta e pode afastar qualquer diretor por conta própria – demissão que 

será posteriormente formalizada pelo CA.  

Considerando a atribuição do Diretor-Presidente de direção dos negócios e orientação 

dos demais diretores, assim como os poderes decisórios e de afastamento destes últimos, 

entende-se que há uma considerável zona de interseção entre sua esfera de competências e a 

de cada uma dos demais.  

Assim, as atribuições do Diretor-Presidente, desde que assumidas faticamente, lhe 

conferem o controle sobre a fonte de perigo empresa em relação às atividades da Diretoria 

Financeira, razão pela qual pode ser considerado garantidor, portanto, lhe recai o dever de agir 

para evitar o crime de evasão de divisas. 

É de se analisar, agora, o conteúdo desse dever de agir, ou seja, a conduta determinada 

e exigida do Diretor-Presidente para evitar o resultado, diante de sua possibilidade jurídica de 

agir.  

As condutas exigidas do Diretor-Presidente da ‘Empresa B’, conforme sua 

possibilidade jurídica de agir, podendo realizá-las diante do perigo da ocorrência do crime de 

evasão de divisas, seriam: (i) de pronto, afastar o Diretor-Financeiro e/ou (ii) decidir 

unilateralmente por não realizar as operações financeiras. Realizadas essas condutas – ou 

eventuais outras juridicamente possíveis – por parte do Diretor-Presidente (ações exigidas e 

esperadas), estaria cumprido o seu dever e, por consequência, afastada a omissão imprópria.  

Não realizadas, embora fisicamente possível fazê-las, ter-se-iam por preenchidos os 

pressupostos iniciais tratados na presente pesquisa para configurar a omissão imprópria, à 

qual, entretanto, ainda dependeria da presença dos demais elementos da tipicidade (nexo de 

causalidade, imputação objetiva e dolo), antijuridicidade e culpabilidade. 

 

4.3 'Empresa C’ 

 

Conforme o estatuto social, ao Diretor de Finanças da ‘Empresa C’ compete 

coordenar, administrar, dirigir e supervisionar a área de finanças da companhia, incluindo as 

atividades da tesouraria. Ele tem poderes para, em conjunto com outro diretor, representar a 

companhia. 

Ao Diretor-Presidente da ‘Empresa C’, segundo o estatuto social, compete coordenar, 

administrar, dirigir e supervisionar todos os negócios e operações da Companhia no Brasil e 

no exterior, além de coordenar as atividades dos demais diretores. Dentre outros poderes, ele 



58 

 

representa a Companhia individualmente, e pode fazer prevalecer o seu voto em reuniões da 

diretoria como um todo. 

Considerando esse cenário, entende-se que há ampla intersecção entre a esfera de 

competência do Diretor-Presidente e as dos demais diretores. Essas atribuições, desde que 

assumidas de modo fático, conferem ao Diretor-Presidente o controle sobre a fonte de perigo 

empresa em relação às atividades da esfera de competência do Diretor de Finanças, razão pela 

qual pode ser considerado como garantidor, portanto, tem o dever de agir para evitar o crime 

de evasão de divisas. 

O conteúdo do dever de agir do Diretor-Presidente para evitar o resultado, ou seja, as 

condutas exigidas, seriam as de convocar uma reunião da Diretoria e, fazendo valer o seu 

voto, suspender ou impedir a realização das operações irregulares; ao final, espera-se dele 

comunicar os fatos imediatamente ao Conselho de Administração para possível destituição do 

Diretor de Finanças. 

Não realizadas as condutas acima, embora fisicamente possível, ter-se-iam por 

preenchidos os pressupostos iniciais tratados na presente pesquisa para configurar omissão 

imprópria, à qual, entretanto, ainda dependeria da presença dos demais elementos da 

tipicidade (nexo de causalidade, imputação objetiva e dolo), antijuridicidade e culpabilidade. 
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5  CONCLUSÕES 

 

A partir da premissa de que a omissão imprópria é um caminho adequado para 

responsabilizar os administradores das sociedades anônimas de capital aberto em razão de 

resultados lesivos decorrentes das atividades da companhia, definiu-se como objetivo 

responder às seguintes perguntas: o Diretor-Presidente, dentro da estrutura de gestão de uma 

sociedade anônima de capital aberto, pode ocupar a posição de garantidor? Em caso positivo, 

qual é o conteúdo de seu dever concreto de agir para evitar resultados lesivos a terceiros 

previstos em lei como crime? O dever concreto de agir, ou seja, a conduta exigida e esperada 

para evitar o resultado, pode variar de companhia para companhia?  

Para alcançar essas respostas, demonstrou-se, inicialmente, que em sociedades 

anônimas de capital aberto o controle da companhia cabe permanentemente ao Conselho de 

Administração, em razão dos seus diversos poderes, sobretudo os de aprovar as principais 

regulamentações internas e de eleger e destituir os diretores. A Diretoria, por sua vez, exerce a 

gestão da companhia através de no mínimo três diretores, podendo ou não haver o cargo de 

Diretor-Presidente.  

Os poderes, as atribuições e a relação entre os diretores, incluindo o Diretor-

Presidente, variam muito de companhia para companhia a depender da autorregulamentação. 

Por isso, não é possível presumir aprioristicamente que o Diretor-Presidente possui 

superpoderes sobre todas as atividades da companhia. Igualmente, não é possível comparar o 

cargo de Diretor-Presidente de uma sociedade de capital aberta brasileira com o do CEO 

norte-americano, sobretudo porque este, em grande escala nos EUA, concentra poderes de 

chairman e de chefe dos officers, acumulação legalmente vedada no Brasil.  

A análise de documentos societários de três companhias abertas demonstrou que os 

poderes do Diretor-Presidente sobre os demais diretores e sobre a companhia como um todo 

podem variar consideravelmente de uma para outra: em uma companhia (‘Empresa A’), os 

poderes dele estão mais relacionados à orientação e coordenação geral dos demais diretores; é 

inclusive desnecessária a sua aprovação em contratos e obrigações, o que revela, em certa 

medida, a autonomia e a separação de esferas entre ele e os demais. Em outra (‘Empresa B’), 

embora os demais diretores tenham poderes para controlar e gerir a respectiva área; e embora 

o Diretor-Presidente pareça ter poderes de gestão de forma mais geral da companhia (menos 

específicos), tem poderes de controle um pouco mais expressivos, a exemplo da possibilidade 

de afastar qualquer diretor e tomar decisões unilaterais, em caráter de urgência, sobre 

qualquer matéria de competência da diretoria. Já na ‘Empresa C’, embora os demais diretores 
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estatutários aparentem ter poder de controle sobre as respectivas diretorias, o Diretor-

Presidente expressamente tem poderes de coordenar, administrar, gerir e supervisionar todos 

os negócios e as operações da companhia no Brasil e no exterior. Além disso, tem meios para 

fazer prevalecer o seu voto em matérias que devem ser decididas de forma conjunta com os 

demais diretores; e poderes para ‘presentar’ a companhia individualmente em operações e 

contratos. Assim, os poderes e as atribuições do Diretor-Presidente devem ser analisados caso 

a caso.  

O fundamento para a constituição da posição de garantidor como elemento do tipo 

objetivo da omissão imprópria, conforme relevante entendimento doutrinário, consiste na 

assunção do domínio ou controle sobre a causa ou fundamento do resultado, sendo 

insuficiente a existência de um dever extrapenal. Os garantidores podem ser classificados 

como garantes de proteção de um bem jurídico desamparado, ou em garantes de vigilância 

sobre uma fonte de perigo, cujos riscos podem ser gerados por coisas, pessoas ou pela conduta 

anterior do próprio garante. 

No âmbito das sociedades anônimas de capital aberto, o fundamento da posição de 

garantidor, segundo expressivo entendimento doutrinário, decorre da assunção do controle 

sobre a fonte de perigo empresa, da qual surgem os deveres de controlar os riscos e evitar 

resultados lesivos a terceiros ou à coletividade. O limite da posição de garantidor, entretanto, 

está em resultados provocados pelas atividades relacionadas à empresa. Esse controle fático 

pode decorrer (i) de uma relação jurídica (garantidor originário), cujos indícios iniciais, a 

depender da assunção fática, recaem sobre os integrantes do CA e da Diretoria; ou (ii) da 

divisão de trabalho (divisão de tarefas em estruturas horizontais e/ou delegação de funções em 

estruturas verticais). 

Uma vez que a Diretoria das médias e grandes companhias é departamentalizada, com 

repartição de poderes e atribuições de forma dinâmica entre os diretores, a eventual posição 

de garantidor de cada diretor, inclusive do Diretor-Presidente, e respectivos deveres concretos 

de agir para evitar a ocorrência de crimes, dependerá invariavelmente da autorregulamentação 

da companhia. 

Após a aplicação desses pressupostos ao caso que conduziu a presente pesquisa, 

considerando o cargo de Diretor-Presidente com poderes e deveres previstos nas três 

companhias analisadas, foi possível chegar às seguintes respostas às perguntas objeto do 

trabalho: 

1. o Diretor-Presidente de uma sociedade anônima de capital aberto pode ocupar a 

posição de garantidor para responder por omissão imprópria; 
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2. não é cabível uma resposta apriorística a respeito do conteúdo do dever de agir do 

Diretor-Presidente para evitar a ocorrência de crime praticado por outro diretor, na medida em 

que pode variar consideravelmente em razão da limitação imposta pela sua possibilidade 

jurídica de agir; e 

3. o dever concreto de agir pode variar consideravelmente de companhia para 

companhia, podendo limitar-se, por exemplo, à mera comunicação do fato ao Conselho de 

Administração; ou ser mais amplo, como a possiblidade de determinar o afastamento, sponte 

propria, de um diretor, ou presentar individualmente a companhia em operações e contratos. 

Conclui-se, assim, que em diversos casos, o Diretor-Presidente terá a possibilidade de 

agir para evitar resultados lesivos a terceiros ou à coletividade consideravelmente limitada, de 

maneira que, realizando a conduta esperada não responderá por omissão imprópria, mesmo 

que resultados típicos efetivamente venham a ocorrer.  

Do estudo proposto extrai-se a lição de que é necessária bastante atenção e, sobretudo, 

precisão ao se estabelecer os poderes e as atribuições dos administradores nos documentos 

societários das companhias, sob pena de, se não forem condizentes com a realidade, serem 

interpretados incorretamente na esfera penal. 
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