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Resumo: Sob a ótica da conjuntura jurídica, política e econômica mundial 
e brasileira, é possível identificar a latente ineficiência de diversos órgãos 
de controle das atividades financeiras e da aplicação de suas respectivas 
normas. Por conseguinte, é indispensável a reflexão sobre as novas 
políticas que passam a surgir nesse fértil terreno na tentativa de 
contornar os efeitos da ausência e, muitas vezes, desinteresse do Estado 
em coibir tais práticas. Em voga, encontra-se o advento do compliance, 
espécie de instituto criado visando a autorregulação dos particulares nas 
práticas econômicas para que se encontrem nos conformes dos estatutos 
internos e leis externas, tendo como incentivo para tal a atenuação da 
responsabilização penal quando constatada sua implementação de forma 
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devida. A partir desse panorama, é necessária a avaliação dos seus 
impactos nos efeitos relativos à prática de determinados tipos penais 
dentre outros aspectos, a saber: o questionamento sobre a geração ou não 
do dever de garante, os objetivos e contexto da regulamentação do 
compliance no Brasil e como o referido fenômeno tem se manifestado no 
plano fático. Dessa forma, utilizando-se da aplicação da metodologia 
dedutiva, consubstanciada na jurisprudência e doutrina, conclui-se que a 
política de compliance deve ser considerada com parcimônia durante a 
persecução penal, pois suas peculiaridades, a variar conforme o caso 
concreto, podem ocasionar o dever de garante de determinados agentes. 
 
Palavras-chave: compliance, penal econômico, Brasil, efeitos, dever de 
garante. 
 
Abstract: From the perspective of the legal, political and economic world 
and Brazilian context, it is possible to identify the latent inefficiency of 
several agencies that control financial activities and the application of 
their respective rules. Therefore, it is essential to reflect on the new 
policies that are emerging in this fertile ground in an attempt to 
circumvent the effects of absence and, often, disinterest of the State in 
curbing such practices. In vogue is the advent of compliance, a kind of 
institute created aiming at the self-regulation of individuals in economic 
practices so that they are in compliance with internal statutes and external 
laws, having as an incentive for this the mitigation of criminal liability 
when duly implemented. From this standpoint, it is necessary the 
evaluation of its impacts on the effects related to the practice of certain 
criminal types, among other aspects, namely: the questioning on the 
generation or not of the duty of guarantor, the objectives and context of 
the regulation of compliance in Brazil and how the referred phenomenon 
has manifested itself in the phatic level. Thus, using the application of the 
deductive methodology, embodied in the jurisprudence and doctrine, it is 
concluded that the compliance policy must be considered with parsimony 
during the criminal prosecution, since its peculiarities, to vary according 
to the concrete case, may cause the duty of guarantor of certain agents.  
 
Key words: compliance, economic penal, Brazil, effects, duty of guarantee. 
 
Resumen: Desde la perspectiva del mundo jurídico, político y económico 
y del contexto brasileño, es posible identificar la ineficiencia latente de 
varios organismos que controlan las actividades financieras y la 
aplicación de sus respectivas normas. Por lo tanto, es esencial reflexionar 
sobre las nuevas políticas que están surgiendo en este terreno fértil en un 
intento por evitar los efectos de la ausencia y, a menudo, el desinterés del 
Estado por poner freno a esas prácticas. Está de moda el advenimiento del 
cumplimiento, una especie de instituto creado con el objetivo de la 
autorregulación de los individuos en las prácticas económicas para que 
cumplan con los estatutos internos y las leyes externas, teniendo como 
incentivo para ello la mitigación de la responsabilidad penal cuando se 
aplique debidamente. Desde este punto de vista, es necesaria la 
evaluación de sus impactos sobre los efectos relacionados con la práctica 
de ciertos tipos penales, entre otros aspectos, a saber: el cuestionamiento 
sobre la generación o no del deber de garantía, los objetivos y el contexto 
de la regulación del cumplimiento en Brasil y cómo el referido fenómeno 
se ha manifestado en el plano fáctico. Así pues, mediante la aplicación de 
la metodología deductiva, plasmada en la jurisprudencia y la doctrina, se 
concluye que la política de cumplimiento debe ser considerada con 
parsimonia durante la persecución penal, ya que sus peculiaridades, al 
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variar según el caso concreto, pueden provocar el deber de garante de 
determinados agentes.  
 
Palabras-clave: cumplimiento, penal económico, Brasil, efectos, deber de 
garantía. 
 

 
 

 
Introdução 

O presente artigo traz uma análise da aplicação dos chamados compliance 
programs no direito pátrio, com especial enfoque nas medidas adotadas na lei 
12.846/2013 e suas implicações no âmbito penal. Desde o século XX, o mundo vem 
vivenciando um aumento exponencial da globalização, e como consequência disso, 
o crescimento constante das grandes empresas. Dessa forma, com esse aumento de 
sua influência, elas também assumiram uma magnitude tal que os seus setores 
ficaram cada vez mis ramificados e dispersos.  

Além disso vale ressaltar a existência do que é chamado de uma “sociedade de 
risco”, conceito forjado por Ulrich Beck, que no século XXI assume-se como o 
fracasso do que é chamado Welfare State e o aparecimento de riscos incontroláveis 
e desmedidos, que são provenientes de um desenvolvimento desenfreado e sem 
limites (BRAGA, 2005, p. 155).  

A origem da palavra compliance remonta a expressão em inglês ”to comply”, 
que por sua vez significa se conformar, obedecer. E é justamente dentro do contexto 
norte-americano de adoção de políticas anticoncorrenciais nos Estados Unidos nos 
anos 40. No entanto, é somente nos anos 80, com o escândalo de corrupção 
conhecido como Watergate, que o compliance passa a assumir uma preponderância 
dentro das empresas, na busca de evitar, prevenir ações que possam vir a custar 
muito a uma empresa específica (JANUÁRIO, 2019, p. 2).  

Os programas de compliance surgem como uma forma das próprias empresas 
se regularem, no que é chamado auto-regulação. Isso ocorre num tentativa de 
afastar o Estado de questões internas das empresas, com este assumindo um papel 
de adotar regras gerais, mas com as próprias empresas definindo como serão 
efetivados os seus programas, e quais as suas consequências práticas. 

No ordenamento brasileiro, ainda não existe nenhuma forma de 
regulamentação dos programas de compliance, apesar da lei 12.846/2013 trazer a 
possibilidade de redução de sanções para empresas que adotarem tais programas, 
em uma clara tentativa de incentivar as empresas nacionais a assumir essas políticas 
em seu âmbito interno.  

Dessa forma, se busca a abordar o impacto que os programas de compliance 
possuem em um efetivo combate à corrupção, e se é possível se falar em uma 
responsabilização penal da pessoa jurídica, nos casos de corrupção e crimes contra 
a ordem econômica.  

Ademais, esse é um tema que se mostra bastante atual, seja em vista da nova 
norma legislativa, seja por conta do fato de que esses programas passaram a ter uma 
posição cada vez mais central no combate a corrupção, não só no Brasil, mas 
principalmente dentro dos contextos europeus e norte-americanos, pioneiros no 
assunto. 
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Para tal estudo, será utilizado o método de análise bibliográfica, de forma ao 
mesmo tempo indutiva e dialética, a fim de abordar ambos os posicionamentos 
sobre a matéria e como se dão os indicativos normativos, jurisprudenciais e 
doutrinários para a resolução desse impasse jurídico, que influencia intimamente 
no encaminhamento e nas consequências legais e políticas do decorrer das 
investigações sobre os crimes econômicos, tema em voga no Brasil atualmente. 

 
1. Definição e regulamentação 

A política de compliance foi regulamentada inicialmente no Brasil pela Lei 
9.613, de 1998, e pela Resoluça o 2.554 do Conselho Moneta rio Nacional. É  definida 
como “um conjunto de regras, padro es, procedimentos e ticos e legais, que, uma vez 
definido e implantado, sera   a linha mestra que orientara  o comportamento da 
instituição no mercado em que atua, bem como a atitude dos seus funcionários” 
(CANDELORO; RIZZO; PINHO, 2012, p. 30). Dessa forma, baseia-se, em suma, em um 
conjunto de diretrizes a serem seguidas no percurso da atividade empresarial, com 
o objetivo de impedir a prática de ilícitos penais no âmbito econômico; a “gestão 
corporativa da observância dos regulamentos internos e externos da atividade de 
uma empresa”  

A criação desse tipo de mecanismo parte de uma redefinição das necessidades 
do mercado, baseada no anseio por administrações éticas e fundada na nova 
tendência de sustentabilidade financeira, trazendo mais segurança nas operações 
nesse âmbito. (COIMBRA; MANZI, 2010, p. 1-2). Ademais, considera-se a crescente 
adoção de perspectiva que consideraria o Estado incapaz de coibir os crimes 
econômicos. Dessa forma, passa a haver uma espécie de “terceirização” desta 
competência para as próprias corporações privadas, processo no qual o ente 
inicialmente responsável pela vigilância incentiva a autorregulação dos vigiados  

O compliance possui uma série de vantagens ligadas a essa nova forma de 
autogovernança empresarial, possibilitando, por exemplo a redução de custos 
processuais a partir do momento que fica cada vez mais fácil o controle da 
responsabilização dentro da empresa. Além disso, essa ação preventiva atua como 
um fator de atração para novos acionistas e gera um aumento da confiança do 
mercado em dada empresa. Por fim, também é possível dizer que acarreta uma 
maior facilidade de preencher os requisitos internacionais, melhorando 
consideravelmente a reputação empresarial (SAAD-DINIZ, 2014, p. 116).  

Apesar do compliance já ser uma política fortemente adotada fora do Brasil, 
nacionalmente só passou a ganhar destaque com a Lei Anticorrupção, também 
conhecida como lei 12.846/2013 (RIBEIRO; DINIZ, 2015, p. 88). No entanto, um 
grande número de organizações brasileiras já possuía regulamentos que obrigam os 
seus membros a adotarem medidas de compliance, como o caso da Comissão de 
Valores Mobiliários – companhias abertas ou até mesmo a ANATEL (GOMES; 
BELTRAME; CARVALHO, p. 1).  

Um dos principais pontos do dispositivo legal mencionado, se pauta na 
responsabilidade objetiva da pessoa jurídica. Tal ponto pode ser visto no art. 2º: “As 
pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, nos âmbitos 
administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos nesta Lei praticados em seu 
interesse ou benefício, exclusivo ou não” 
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A responsabilidade objetiva de que trata a lei 12.846/2013 é aquela aplicada 
a atos que violem a administração pública, se ligando a uma forma de coibir 
intervenções realizadas em nome e em benefício da pessoa jurídica (MAGALHÃES, 
2013, p. 26). A definição desse conceito se enquadra na ideia de uma 
responsabilização sem que haja, necessariamente, culpa por parte do agente. É uma 
noção ligada a teoria do risco, instituída no artigo 927 do Código Civil de 2002 
(CAVALIERI, 2019, p. 31). 

Esta opção legislativa se liga a uma vontade política vinculada ao fato de que a 
responsabilidade subjetiva (aquela que depende de culpa individualizada do 
agente), seria insuficiente para impedir o cometimento de ilícitos por parte das 
grandes empresas. O grande motivo por detrás desse movimento se encontra ligado 
ao fato de que em grande parte das vezes, os atos corruptivos ocorrem sem que 
necessariamente tenha ocorrido algum comando expresso. Além disso, com a 
globalização cada vez mais intensificada e a ramificação cada vez maior das 
sociedades, o apontamento de culpa a uma pessoa natural específica se torna 
complexo, e por vezes, impossível (CUNHA; SOUZA, 2017, p. 26).  

Essa nova lei, ademais, trata de duas responsabilidades, a civil e a 
administrativa. A civil é aquela que tem um caráter mais indenizatório, obrigando o 
infrator a ressarcir o prejuízo causado. A responsabilidade administrativa advém do 
poder de polícia estatal, permitindo a imposição de sanções, possuindo, portanto, 
uma natureza punitiva. Ambas são tratadas como únicas, e independem de culpa 
para serem aplicadas (BLOK, 2014, p. 4).  

Agora, no que tange especificamente a regulamentação pela lei 12.846/2013 
do compliance, deve ser mencionado o art. 7º, VIII, que permite a interpretação no 
sentido de que as penas serão diminuídas caso haja a efetiva aplicação de um 
programa de compliance (SILVEIRA, 2017, p. 3) 

 
Art. 7º Serão levados em consideração na aplicação das sanções:  
[...] VIII – a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, 
auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de 
ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica; [...] (BRASIL, 2013). 
 

A lei também prevê a possibilidade de adesão em acordos de leniência, desde 
que preenchidos os requisitos, como a correta identificação dos demais envolvidos 
na infração e a obtenção de informações e documentos que possam comprovar o 
fato sendo alvo de investigação. Isso é previsto no art. 16 da referida lei. 

 
Art. 16 A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar acordo 
de leniência com  as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos previstos nesta 
Lei que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo, 
sendo que dessa colaboração resulte: 
I – a identificação dos demais envolvidos na infração, quando couber; e 
II- a obtenção célere de informações e documentos que comprovem o ilícito sob 
apuração. 
§ 1º O acordo de que trata o caput somente poderá ser celebrado se preenchidos, 
cumulativamente, os seguintes requisitos: 
I – a pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre seu interesse em cooperar 
para a apuração do ato ilícito; 
II – a pessoa jurídica cesse completamente seu envolvimento na infração investigada a 
partir da data de propositura do acordo; 
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III – a pessoa jurídica admita sua participação no ilícito e coopere plena e 
permanentemente com as investigações e o processo administrativo, comparecendo, 
sob suas expensas, sempre que possível, a todos os atos processuais, até seu 
encerramento. (BRASIL, 2013). 
 

Além disso, também é tratado, no dispositivo legal, a responsabilização 
judicial, especificamente em seu art. 19, cujas penalidades são restrições ou 
impedimentos a determinados direitos (SANTOS, 2018, p. 274). Essas medidas 
podem até mesmo alcançar um alto grau de punição, exemplificada pelo fechamento 
da empresa (RIOS, 2015, p. 11). 

 
Art. 19 Em razão da prática de atos previstos no art. 5º desta Lei, a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, por meio das respectivas Advocacias Públicas ou 
órgãos de representação judicial, ou equivalentes, e o Ministério Público, poderão 
ajuizar ação com vistas à aplicação das seguintes sanções às pessoas jurídicas 
infratoras: 
I – perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito 
direta ou indiretamente obtidos da infração, ressalvado o direito do lesado ou de 
terceiro de boa-fé; 
II – suspensão ou interdição parcial de suas atividades; 
III – dissolução compulsória da pessoa jurídica; 
IV – proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos 
de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas 
pelo poder público, pelo prazo mínimo de 1 (um) e máximo de 5 (cinco) anos. [...] 
(BRASIL, 2013). 
 

Apesar da importância do documento legal nacional mencionado, existem 
também regulamentos no âmbito internacional que visam normatizar o compliance. 
É o caso da ISO (International Organization for Standardization) 19600 de 2014, que 
estabeleceu um guia para a instauração e manutenção de programas de compliance, 
sob o nome Compliance management systems – Guidelines. Após, a mesma entidade 
foi responsável pela elaboração da ISO 37001 em 2016, que tinha como objetivo a 
definição de padrões para o estabelecimento de programas anticorrupção 
(ANSELMO, 2017, p. 4-5).  

Ainda dentro do âmbito internacional, é possível mencionar a Convenção 
sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em 
Transações Comerciais Internacionais da Organização de Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico – OCDE, concluída em 1997. Este tratado visava que os 
seus signatários se comprometessem a endurecer ainda mais as suas legislações 
internas em vistas de combater a corrupção, sendo ele incorporado a legislação 
brasileira por meio do Decreto nº 3.678 de 2000 (ZANOTTI, 2016, p. 43). 

Outra Convenção que teve um forte impacto nacionalmente é a Convenção 
Interamericana contra a Corrupção, realizada em Caracas em 1996. O entendimento 
firmado é de que as organizações criminosas fazem uso da corrupção para atingirem 
seus fins, tendo sido promulgada internamente por meio do Decreto nº 4.410 em 
2002 (ZANOTTI, 2016. p. 44).  

Ambos esses instrumentos internacionais pavimentaram o caminho para a 
criação da lei 12.846/2013, firmando um compromisso do Estado brasileiro para o 
combate a corrupção de forma mais efetiva, abrindo espaço para uma maior 
aplicação dos programas de compliance dentro das empresas. 
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2. Efeitos na persecução penal 

A responsabilização da pessoa jurídica é um tema polêmico, de grande 
repercussão na doutrina nacional e estrangeira. Esse tema, de forma majoritária 
entre os grandes doutrinadores do direito, é uma afronta aos direitos fundamentais 
adquiridos, e ilustra a expansão do direito penal de forma a atacar as garantias já 
conquistadas pela sociedade. É o resultado da flexibilização do direito (BRODT; 
MENEGHIN, 2015, p. 2).  

Dentro de um contexto brasileiro, a responsabilidade penal das sociedades 
passa a ser prevista nos documentos legais, a começar pela própria Constituição 
Federal de 1988, em seu art. 173, §5º (atos praticados contra a ordem financeira) e 
no art. 225, §3º (sanção contra atos lesivos ao meio ambiente). Pode-se dizer que há 
até mesmo uma ampliação do conceito de culpabilidade, especialmente após a lei 
9.605/1998, que regulamenta dos crimes contra o meio ambiente (MOURA, 2018, p. 
3).  

Assim, é possível concluir que é possível responsabilizar criminalmente as 
pessoas jurídicas, com o principal argumento de que muitas vezes, a 
responsabilização da pessoa física, no âmbito empresarial pode acabar por atingir 
alguém que simplesmente faz cumprir o que é estabelecido por outros 
administradores ou por órgãos da própria empresa (SILVA, 2000, p. 11). 

E é justamente nesse contexto que surge o criminal compliance: uma série de 
medidas que visam, de um lado prevenir condutas negligentes e atribuir a uma 
pessoa específica o seu grau de responsabilidade, e de outro, permite a correta 
identificação dos causadores do dano específico, impedindo que eles se valham da 
pessoa jurídica (SANTOS, 2012, p. 2-3).  

Na já mencionada lei 12.846/2013, especificamente no art. 7º, VIII, existe a 
possibilidade de redução de sanções ante a aplicação e utilização dos programadas 
de compliance. Assim, se faz evidente que essa não é uma medida que visa estimular 
a criação dos criminal compliances, já que em nenhum momento se menciona a 
possibilidade de eliminação da pena por conta da sua utilização. Na realidade, 
mesmo com a tomada completa de medidas e ações capazes de efetivamente reduzir 
as práticas corruptivas dentro das empresas não basta para a mitigação de sua 
punição pelo Estado (SARCEDO, 2014, p. 168-169). 

As penalidades adotadas, que são caracterizadas como sanções 
administrativas, apesar de sua severidade (podem ser aplicadas multas de até 60 
milhões de reais) são abordadas no art. 19 do mesmo dispositivo. Além disso, outro 
efeito na esfera penal é a criação do Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), 
que surge com o objetivo de reunir e publicizar as sanções que podem ser aplicadas, 
além de incluir as pessoas jurídicas que celebraram acordos de leniência (SARCEDO, 
2014, p. 170-171). 

 
3. O dever de garante 

Com o advento do instituto do compliance, inicia-se no âmbito do direito penal 
uma nova e necessária discussão sobre de que forma se daria a “definição de uma 
autônoma dogmática penal de responsabilidade corporativa em relação aos 
tradicionais critérios de imputação para as pessoas físicas” envolvidas no cenário de 
aplicação dessa política. Nessa mesma esteira, o debate também envolve as novas 
definições do que seria o sujeito ativo do delito, de forma a permitir a 
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responsabilização penal de eventuais descumpridores do disposto nas normas de 
compliance (SCHMIDT, 2015, p. 175). 

Partindo do princípio da taxatividade penal, pondera-se ainda se existe a 
possibilidade de o empresário, como coordenador da política de compliance, se 
tornar, nesse contexto, agente garantidor e ter, como consequência, dever de 
garante, tal como já explorado no Código Penal brasileiro, com aplicação destinada 
a uma gama restrita de situações. Essa limitação se dá porque tal ferramenta exige 
cautela em sua adoção, por influenciar de forma latente e profunda a referida 
responsabilização e por necessária obediência à taxatividade, em nome dos critérios 
de segurança jurídica que devem estar presentes no processo de imputação objetiva 
(SCHMIDT, 2015, p. 176).  

Por conta da estrutura funcional clássica das grandes corporações, os atos 
praticados pelos escalões mais baixos são realizados de forma a ter seus agentes 
fungíveis, ou seja, substituíveis, que atuam de forma não intelectual, apenas com fins 
de execução do que foi ordenado (ou permitido por negligência) pelos escalões 
superiores. Dessa forma, os critérios de imputação “de baixo pra cima” levam, 
muitas vezes, a impunidades, pois dificilmente conseguem alcançar as entidades 
mentoras. Por conseguinte, pensa-se doutrinariamente em novas espécies de 
imputação “de cima para baixo”, considerando os órgãos gestores como dotados de 
deveres de garante em nome da realização de atos de agentes subordinados, tese 
sustentada, dentre outros, pela teoria do domínio da causa sobre o resultado, 
devendo ser observado, para tal, a reserva legal (SCHMIDT, 2015, p. 177). 

Cabe lembrar que o mecanismo do dever de garante baseia-se no fato de, em 
determinadas situações, a conduta omissiva do agente se equiparar a uma conduta 
comissiva, por conta do seu dever legal de proteção e de busca de frustração sobre 
a concretização de certo resultado advindo de eventuais condutas assumidas pelo 
ente “tutelado”. A assunção de determinado agente como garantidor deve advir de 
expressa disposição legal, pois tem a prerrogativa de transmutar as consequências 
de certas ações em muito mais graves, a depender do contexto e do agente pelo qual 
foram praticadas. (QUEIROZ, p. 236-237, 2019). Isso posto, é possível concluir que 
o diretor de uma empresa não pode ser considerado responsável pelos atos de seu 
subordinado por não ter evitado seus resultados sem previsão legal para tal. Nessa 
perspectiva, Andrei Zenkner Schmidt elenca em sua obra importantes e precisos 
questionamentos sobre o tema 

 
O direito penal não escapa dessa nova sistemática, apresentando problemas diversos 
que os abrangem (i) o papel que os deveres de compliance desempenham no conceito 
de culpabilidade de pessoas jurídicas penalmente imputáveis, (ii) os limites da 
responsabilidade penal resultante da negligência na gestão dos deveres de fiscalização 
pelos sujeitos competentes para tanto (os compliance officers), (iii) o efeito que o 
estatuto interno de uma empresa pode desempenhar na exclusão/imputação da 
responsabilidade penal de órgãos/agentes em razão da inobservância do dever de 
compliance pelo agente encarregado, (iv) as consequências jurídicas que a delegação de 
um dever de compliance pode gerar na responsabilidade penal do delegante etc. 
Interessa-nos, por ora, o exame da legitimidade e das condições para que regulamentos 
(públicos e/ou privados) possam servir de dever de garante como fonte jurídica de 
omissão imprópria individual do compliance officer ou do management (SCHMIDIT, 
2015, p. 181). 
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Frisa-se, ainda, que o questionamento em questão pauta-se para casos em que 
se configura, justamente, a conduta omissiva do agente. Nada impede que, em casos 
de conduta comissiva de qualquer um dos funcionários da empresa que adota o 
compliance, independentemente de seu escalão hierárquico, ele responda 
penalmente pelo delito cometido nos moldes comuns, sem que haja a discussão 
sobre a existência ou não do dever de garante (obedecendo-se, assim, aos critérios 
clássicos de imputação), observando-se sempre se a sua colaboração foi direcionada 
de maneira relevante à ofensa do bem jurídico (SCHMIDT, 2015, p. 187). 

Em verdade, as dificuldades sobre a questão estão mais associadas à hipóteses 
em que a conduta delitiva cometido por integrante da corporação pudesse ser 
evitada se a política de compliance houvesse sido aplicada de forma devida a 
cumprir seus objetivos, com a ação do management ou do compliance officer. Com a 
incidência do disposto na Lei 9.613/98 (atualmente complementada pela Lei 
12.683/12) que instituiu a obrigatoriedade da ferramenta na exploração de 
determinadas atividades econômicas, começa-se admitir a aplicação do art. 13, § 2º 
do Código Penal, que versa sobre os crimes omissivos, com dadas ressalvas. 
(SCHMIDT, 2015, p. 188). 

Na visão de Schmidt (2015, p. 188), essas obrigações referentes ao dever de 
garante não teriam aplicabilidade imediata. Isso porque as disposições legais já 
existentes preveem a posterior regulamentação dos órgãos de controle para 
diferentes atividades. Destarte, não seria possível ou consonante com o princípio da 
taxatividade instituir um dever de garante dentro de âmbitos que ainda não 
sofreram regulamentação, sob pena também de violar o princípio da legalidade. Por 
outro lado, em hipóteses nas quais essa regulamentação superveniente já esteja 
posta, o dever de garante passaria a ter, em tese, seus requisitos formais para a 
aplicação preenchidos. Alguns exemplos desse segundo cenário seriam a Carta-
Circular/BACEM nº 3.461/09, a Resolução nº 1.445/13 do Conselho Federal de 
Contabilidade e a Circular SUSEP nº 442/12.  

Juarez Tavares, em entendimento divergente, defende, ainda, que disposições 
normativas diversas advindas do Poder Legislativo não poderiam ser equiparadas à 
leis para fins de incidência do art. 13, § 2º do Código Penal (p. 320). Na corrente 
adotada por Schmidt, isso seria insustentável, pois ignorariam “a dimensão 
axiológica expressamente voltada à proteção do bem jurídico a partir de cláusula 
legal obrigatória oriunda de processo legislativo legítimo” (2015, p. 189). Ademais, 
sustenta que já existem normas de natureza extrapenal que foram utilizadas para 
fins de criação do dever de garante, “a despeito de direcionadas a segmentos de 
proteção cível ou administrativa protegem sua eficácia para a atribuição de 
responsabilidade penal”. Alguns desses diplomas, inclusive, fazem menção direta à 
seara penal. 

Cabe ressaltar que o dever de garante não implica em um dever de confissão. 
Muito pelo contrário: as políticas de compliance têm caráter mais preventivo que 
qualquer outro, com a adoção de procedimentos tendentes à evitar a concretização 
do crime. Essa espécie de dever caracteriza uma obrigação jurídica de cuidado, e não 
uma imposição de obrigação em confessar. Por isso, não se mostra plausível no 
plano fático o questionamento sobre se a adoção do dever de garante no âmbito do 
compliance não resultaria em uma ofensa ao nemo tenetur detegere, ou seja, o direito 



Beatriz Salvador de Magalhães  
Sara Silveira de Moraes 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/│ ISSN: 2224-4131 │ D.L.: 2005-5822  10 

N.° 61, JUL-SET 2020 

do indivíduo de ter a prerrogativa de não produzir provas contra si mesmo 
(SCHMIDT, 2015, p. 190). 

A omissão imprópria pode ainda alcançar a fase imediatamente anterior ao 
dano-violação tutelado pelo tipo penal comissivo, referindo-se a letra do art. 13, § 
2º do Código Penal à obrigação de proteção, cuidado e vigilância, além da obrigação 
de evitar o resultado, expressões que, à luz da doutrina, podem ser consideradas 
equivalentes. Para Schmidt, “o que distingue as obrigações referidas nas duas 
alíneas é a fonte do dever de garante, e não a sua amplitude” (2015 p. 191). Desta 
maneira, aplica-se no contexto brasileiro os ensinamentos do jurista italiano 
Ferrando Mantovani, que afirma que o garante também possui a “obbligo di 
sorveglianza”, em tradução livre, a “obrigação de vigilância”. Sobre o tema, Ricardo 
do Espírito Santo tece ainda alguns comentários 

 
Afirma Sánchez (2013) que a posição de garante dos administradores da pessoa jurídica 
possui duas dimensões: uma interna, destinada a evitar resultados lesivos para a 
própria empresa, o denominado de garante de proteção (Beschützergarant); e uma 
dimensão externa, orientada para evitar a pratica de leões efetuado pela pessoa jurídica 
através de seus membros a terceiros, o defino como garante de controle (Sicherungs – 
ou Überwachungsgarant). No entanto, tendo em vista a complexidade das organizações 
empresarias caracterizada pela fragmentação das condutas, decisões e conhecimento, 
não se pode ignorar que os administradores não detêm por completo o controle geral e 
irrestrito de todas às ações, existindo portando, uma transferência por delegação da 
posição de garante (FEIJOO SÁNCHEZ, 2008). Assim, o compliance officer por delegação 
pode assumir a condição de garantidor, com a função de gerir o programa de criminal 
compliance (garantido sua eficácia), o que não significa que a criação do compliance 
officer exonere os administradores da posição de garantidor, apenas promove uma 
modificação de sua posição/dever, deixando de se ocupar do controle e evitação, 
incumbindo-se do dever de supervisão e vigilância do compliance Officer (GÓMEZ-
ALLER, 2013). Nesse sentido, existira a relação de deveres primários e secundários, em 
uma dupla ordem de garantias, sendo que o empresário como delegante, teria o dever 
de escolher bem, controlar e vigiar, e os deveres de garante do delegado, é o de exercer 
corretamente sua função, sendo assim o primeiro figurando com um garante próprio e 
o segundo assumindo a posição de garante impróprio (SILVEIRA, 2016). Portanto, a 
posição jurídica do compliance officer não é originária, mas sim, derivada da posição de 
garante dos administradores da pessoa jurídica que possuem o dever originário de 
evitar ilícitos no âmbito da organização (BERMEJO; PALERMO, 2013) (ESPÍRITO 
SANTO, 2017). 
 

Conclusão 

O Brasil, nas últimas décadas, teve latentes problemas no que tange à colisão 
de dois conjuntos que jamais deveriam se sobrepor: o da administração pública e o 
dos crimes econômicos. Em verdade, tanto empresas estatais quanto particulares 
em relações comerciais desse patamar se viram envolvidas em escândalos de 
corrupção que aparelharam desde os mais baixos escalões até a alta cúpula dessas 
corporações, que passaram a ter sua credibilidade questionada e expôs as fraquezas 
existentes no mercado financeiro no que dizia respeito às relações de confiança e 
cuidado com a res publica.  

Nessa perspectiva, as políticas de compliance (que surgiram, primeiramente, 
em âmbito mundial e apenas depois foram importadas para o Brasil) entraram em 
cena como uma busca pela solução desses problemas, a fim de atender as novas 
necessidades impostas pelas relações entre empresas e estados envolvendo grandes 
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cifras, como foi o caso brasileiro, a fim de se coibir e, consequentemente, evitar a 
concretização de delitos econômicos na mesma proporção na qual eles acabaram 
por se desenvolver nas últimas décadas, comprometendo o bem estar da população 
e o patrimônio do país. 

Conclui-se que, com a sua adoção, o operador do direito deve se atentar às suas 
peculiaridades, nos aspectos que circundam, principalmente, a sua regulamentação, 
os efeitos na persecução penal e, por fim, a questão da criação do dever de garante, 
que se mostra extremamente influente em como se dará a responsabilização penal 
quando considerado presente os requisitos desse instituto. Por conseguinte, ela 
deve observar as consequências da existência dessa disposição, equiparando-se, 
quando houver previsão legal expressa para tal, a prática dos crimes omissivos no 
contexto de compliance financeiro à prática de crimes comissivos, em obediência aos 
princípios da legalidade e da taxatividade. 

Portanto, o compliance é, atualmente, uma das principais apostas para evitar 
que o cenário instaurado em âmbito nacional há aproximadamente 20 anos se repita 
e, para isso, deve ser estudado, a fim de que o mercado entenda seu real valor e 
necessidade, enquanto as empresas que se mostraram assoladas por crimes como a 
corrupção e o suborno se reergam conforme os novos padrões de ética e atualização 
administrativa. 
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