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Agenda 

 Responsabilidade penal por atos ilícitos – Polícia, 

Promotores de Jutiça e o Judiciário focam seus 

procedimentos  em indivíduos, e não empresas; 

 

 Casos de grande repercussão demonstram esse foco 

na responsabilidade individual (Mensalão, Lava Jato, 

Mariana); 

 

 Empresas ainda não adequam a execução de seus  

processos com suas políticas de governança e 

compliance. 
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Responsabilidade Criminal no Brasil 

Conceito de crime: 

Ação Típica Antijurídica Culpável 

“Art. 121 Matar 

Alguém” 

Pena .... 
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Responsabilidade Criminal no Brasil 

Societas delinquere non potest (sociedades não 

podem cometer crimes)  

 

Exceção: crimes ambientais (STF - é  possível 

responsabilizar apenas a empresa) 

 

Responsabilidade individual:  

 

a) Ação x Omissão;  

b) Dolo e Culpa;  

c) Prova? 
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Responsabilidade Criminal no Brasil 

Ação x Omissão  

 

Nos crimes corporativos, nota-se uma maior 

incidência de crimes omissivos, criando problemas 

durante procedimentos criminais, principalmente no 

campo probatório. 

  

A omissão é apenas relevante criminalmente quando 

o agente tem o dever de agir (artigo 13, §2º do 

Código Penal) 
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Responsabilidade Criminal no Brasil 

Dever de agir: 

 

(i) “tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou 

vigilância” (inclui-se instrumentos supra legais, como 

contratos); 

(ii) “assumiu a responsabilidade de eviar o resultado” 

(ex. aceitar cuidar de uma criança na praia); 

(iii)  “com seu comportamneto anterior,  criou o risco 

de ocorrência do resultado” 
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Responsabilidade Criminal no Brasil 

O que gera responsabilidade dentro do ambiente 

corporativo? 

 i. Deveres legais (ex. lavagem de dinheiro), menção 

em documentos de constituição da sociedade 

(estatuto ou contrato social; acordo de acionistas) ou 

mesmo  no contrato de trabalho;  

ii. Presunção em decorrência da função ou cargo, 

independentemente da denominação da posição 

(conselho de administração ou diretores da empresa) 

iii. Ausência de menção nos documentos sociais e 

documentos de governança; 

iv. Falha em responder (willful blindness);  
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Responsabilidade Criminal no Brasil 

Willful blindness (cegueira deliberada): 

 i. Red flags; 

  

ii. Decisão de ignorar; 

  

iii. Evitar gerar o dever;  

 

Crítica: incompatibilidade com o Direito Penal 

brasileiro, por causa da necessidade da existência 

de dolo na conduta. 
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Responsabilidade Criminal no Brasil 

Tendências: 

  

a) Teria do domínio dos fatos; 

 - Mensalão; 

 

b) Dolo x dolo eventual “deveria saber” 

- Crime de receptação;  

 

c) Willful blindess (cegueira deliberada); 

- “Assalto ao BACEN” 
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‒ Obrigado! 


