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RESUMO 
 
O objetivo geral da pesquisa é a identificação e a verificação dos conceitos, dos principais 
elementos, do alcance e da efetividade dos programas de criminal compliance e sua aplicação 
no setor farmacêutico, destinados ao cumprimento de normas legais e de padrões éticos, 
bioéticos e culturais, por meio da detecção e prevenção de crimes corporativos - sempre que 
praticados em nome ou por conta e em benefício da empresa -, com a manutenção de direitos 
e garantias fundamentais e com a regular aplicação da lei penal. Quanto à metodologia 
aplicada, faz-se uma revisão da literatura nacional e estrangeira sobre seu tema, a partir de 
livros, artigos em periódicos, dissertações e teses, analisa-se a legislação atinente à regulação 
do setor farmacêutico e resgatam-se conceitos da ética clássica a fim de compreender o que 
seria ética empresarial, Bioética e Biodireito. Após a análise dos dados levantados pela 
pesquisa, conclui-se que, malgrado tenha conseguido uma estrutura básica dos programas de 
compliance, o setor farmacêutico não alcançou a maturidade mínima de formulação, de 
implementação e de consolidação desses mecanismos de prevenção a riscos legais, tendo 
como maior desafio a elaboração de mapeamento de riscos não permitidos, o que torna a 
implementação de programas efetivos de criminal compliance uma quimera, apesar de ser 
uma premente necessidade, fundamentalmente em razão do tipo de produto comercializado 
como medicamentos prescritos (com ou sem receita médica), do tipo de atividade (com testes 
em animais e em humanos) e da possibilidade de atuar no setor público por meio de licitações 
ou atuar com as leis da livre iniciativa e de concorrência do setor privado. Porém, ressalva-se 
que os critérios e os incentivos econômicos e não econômicos para adoção de programas de 
criminal compliance não estão suficientemente claros e determinados pela regulação estatal, 
de modo que desmotivam os agentes econômicos do setor farmacêutico a cumprirem 
espontaneamente os preceitos da legalidade e da ética e, com isso, perde-se o potencial 
transformador de restaurar a união entre direito, moral e ética e de prevenção à criminalidade 
corporativa e à violação de princípios bioéticos. 
 
 
Palavras-chave: criminal compliance; direito penal preventivo; indústria farmacêutica; 
marcos regulatórios; dever de vigilância; ética empresarial;  
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ABSTRACT 
 
The general objective of this study is to identify and examine the concepts, main elements, 
scope and effectiveness of criminal compliance programs and their application in the 
pharmaceutical sector, focused on compliance with legal rules and ethical, bioethical and 
cultural standards, by means of detecting and preventing corporate crimes (those committed in 
name of or to the account and benefit of companies), while also respecting the fundamental 
rights and guarantees through regular application of criminal laws. From a methodological 
perspective, the study is based on a review of the Brazilian and foreign literature on the 
theme, consisting of books, articles, dissertations and theses, as well as analysis of legislation 
on regulation of the pharmaceutical sector, and consideration of traditional concepts of ethics, 
to understand corporate ethics, bioethics and biolaw. Analysis of the information collected led 
to the conclusion that despite establishing a basic structure of compliance programs, the 
pharmaceutical sector has not reached the minimum maturity for formulation, implementation 
and consolidation of these mechanisms to prevent legal risks. The main challenge is thus to 
map the risks not permitted. This makes the implementation of effective criminal compliance 
programs a chimera, although this is an overarching need, basically because of the type of 
products sold (e.g., prescription and over-the-counter drugs), as well as the type of activity 
(e.g., human and animal testing [suggested addition]), and the possibility of supplying the 
public sector through tenders while also competing in the private sector in line with the laws 
of free initiative. However, the criteria and economic and non-economic incentives for 
adopting criminal compliance programs are not sufficiently clear and determined by 
government regulations. This weakens the motivation of economic agents in the 
pharmaceutical sector to spontaneously comply with the precepts of legality and ethics, thus 
losing the transformative potential of solidifying the union of the law, morality and ethics and 
prevention of corporate criminality and violation of bioethical principles. 
 
Keywords: criminal compliance; preventive criminal law; pharmaceutical industry; duty of 
vigilance; business ethics. 
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RIASSUNTO 
 
L'obiettivo generale della ricerca è l’identificazione e la verifica dei concetti, dei principali 
elementi, della portata e dell'effettività dei programmi di criminal compliance  e la sua 
applicazione nel settore farmaceutico, destinati al rispetto delle norme legali e degli standard 
etici, bioetici e culturali, attraverso l’accertamento e la prevenzione di reati corporativi, 
ogniqualvolta praticati in nome o per conto e in beneficio delle imprese, con la manutenzione 
di diritti e garanzie fondamentali e con l'applicazione regolare della legge penale. Per quanto 
riguarda la metodologia applicata, viene effettuata una revisione della letteratura nazionale e 
straniera sul suo tema, a partire da libri, articoli in periodici, tesi di laurea e tesi, viene 
analizzata la legislazione relativa alla regolamentazione del settore farmaceutico e vengono 
tratti i concetti di etica classica con la finalità di capire cosa sarebbe l'etica aziendale, la 
Bioetica e il Biodiritto. Dopo l’analisi dei dati raccolti dalla ricerca, si è concluso che, 
nonostante ha raggiunto una struttura di base dei programmi di compliance, il settore 
farmaceutico non ha raggiunto la maturità minima di formulazione, dell'implementazione e 
del consolidamento di questi meccanismi di prevenzione di rischi legali, avendo come la più 
grande sfida l’elaborazione della mappatura dei rischi non consentiti, che rende 
l’implementazione di programmi effetivi di criminal compliance una chimera, anche se è una 
necessità pressante, fondamentalmente a causa del tipo di prodotto commercializzato come 
farmaci prescritti (con o senza prescrizione medica), del tipo di attività, della possibilità di 
agire nel settore pubblico attraverso offerte pubbliche o agire secondo le leggi della libera 
iniziativa e della concorrenza del settore privato. Tuttavia, si dovrebbe notare che i criteri e gli 
incentivi economici e non economici, per l'adozione dei programmi di criminal compliance 
non sono sufficientemente chiari e determinati dal regolamento statale, in modo che 
scoraggiano gli agenti economici del settore farmaceutico rispondere spontaneamente i 
precetti della legalità e della etica e, pertanto, si perde il potenziale trasformativo di ristabilire 
il legame tra diritto, morale e l'etica e di prevenzione dei reati corporativi e la violazione dei 
principi bioetici. 
 
Parole chiave: criminal compliance; diritto penale preventivo; industria farmaceutica; dovere 
di vigilanza; etica aziendale. 
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1 O PROBLEMA DA PESQUISA 

 

1.1 Introdução 

 

A presente tese de doutorado propõe a exploração do tema: “CRIMINAL 

COMPLIANCE EM INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS: mecanismos de prevenção à 

criminalidade corporativa e à violação de princípios bioéticos”. 

Os atos terroristas dos Estados Unidos da América, em 2001, os diversos 

escândalos de governança corporativa e de fraudes contábeis no bojo, por exemplo, das 

empresas Enron, WorldCom, Banco Barings, Parmalat1, assim como a recente crise financeira 

mundial, marcaram a ordem econômica global com o estigma da desconfiança, notadamente 

por falta de transparência e de eticidade na condução dos negócios com um todo. 

Desde então, com o reconhecimento do Estado de que grandes grupos 

empresariais assumiram um papel determinante na economia global, os delitos econômicos e 

respectivos escândalos financeiros protagonizaram e transformaram o direito penal clássico, 

voltado para a responsabilização pessoal por fatos típicos, também em direito penal da 

prevenção, com base em riscos socialmente não permitidos.  

Referidos acontecimentos ensejaram uma reação estatal segundo a qual seria 

necessário o resgate da credibilidade das corporações, sendo imprescindível, para tanto, que 

as empresas se prevaleçam de medidas aptas a impedir o cometimento de novas ações lesivas 

e prejudiciais à economia e ao sistema financeiro, oportunidade em que surgiu a denominada 

Lei Sarbanes-Oxley2, de 2002, dos Estados Unidos da América, como legislação precursora 

no estabelecimento de prevenção a riscos legais, especialmente de casos de corrupção, e de a 

necessidade de maior conformidade a padrões legais e éticos de conduta3, obrigando 

regulações ao mercado financeiro ainda mais efetivas e rapidamente aplicáveis em todos os 

países, no intuito de gerir os riscos aos quais as instituições estão sujeitas.  

                                                 
1 COIMBRA, Marcelo de Aguiar; MANZI, Vanessa Alessi. (Orgs.) Manual de compliance: preservando a boa 
governança e a integridade das organizações. São Paulo: Atlas, 2010, p. 2-3. 
2 Também conhecida como Lei “Sarbox” ou “SOX”. Referida orientação legal estabelece diversas diretrizes a 
serem seguidas, obrigatoriamente – sob pena de responsabilização, pelas corporações, para que possam atuar e 
operar regularmente. Relativamente ao estabelecimento de programas de compliance, vale destacar o relevo das 
Sections 302, 401, 404, 409 e 802. 
3 COIMBRA, Marcelo de Aguiar; MANZI, Vanessa Alessi. (Orgs.) Manual de compliance: preservando a boa 
governança e a integridade das organizações. Op. cit., p. 2-3. 
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Como consequência, segundo Jonh Braithwaite, atualmente se verifica uma 

“corporatização do mundo”4, porquanto reconhece que o Estado transferiu a atores 

econômicos e sociais a função de reguladores, em âmbito regional, nacional e global, de modo 

que se apresenta uma nova cultura ética por partes desses atores, capaz de influenciar a 

correção de comportamentos antiéticos em processos decisórios5.  

Nessa senda, as instituições empresariais - financeiras especialmente - foram 

compelidas a iniciar um ciclo de mudanças cada vez mais radicais, com reestruturações 

estratégicas, organizacionais e tecnológicas, dentre as quais o fortalecimento de “Política de 

Controles Internos” e de um “Código de Ética e Normas de Conduta”, denominando-se, em 

termos gerais, de programas de compliance, que pode ser entendido com a análise criteriosa 

da adequação dos processos, da cultura e da disciplina organizacional, recursos humanos e 

tecnologia, e na aplicação de controles rigorosos, preventivos e detectivos no gerenciamento 

dos riscos, por meio de uma atuação conjunta com os gestores na avaliação, gestão e 

monitoração dos mecanismos de medição de informações de desempenho. E mais, para Ulrich 

Beck, “formou-se uma nova economia virtual de correntes monetárias transnacionais cada 

vez menos vinculada a um substrato material e enredada em um jogo de informações e 

dados”6. 

Na mesma esteira, Sérgio Salomão Shecaira e Pedro Luiz Bueno de Andrade 

afirmam que:  

A abrangência dos programas de compliance alcança diferentes esferas da 
atividade empresarial. Vai dos códigos de prevenção em matéria ambiental 
ou em defesa do consumidor a um arsenal de medidas preventivas de 
comportamentos delitivos referentes ao branqueamento de capitais, lavagem 
de dinheiro, atos de corrupção, marcos regulatórios do exercício de 
atividades laborais etc. Tais programas intraempresariais prevêem exercícios 
permanentes de diligências para detectar condutas delitivas; promoção de 
instrumentos de cultura organizativa para incentivo de condutas éticas 
tendentes a cumprir compromissos com o direito; o controle na contratação 
de pessoal sem antecedentes éticos duvidosos (“fichas sujas”); a adoção de 
procedimentos padronizados propagados aos funcionários da empresa; a 
adoção de controles e auditorias permanentes; a punição de envolvidos com 

                                                 
4 BRAITHWAITE, John. Regulatory capitalism: how it works, ideas for making it work better. Massachusetts: 
Edward Elgar Publishing: 2008, p. 29. Disponível em: <http://johnbraithwaite.com/wp-content/uploads/2016/ 06 
/Regulatory-Capitalism-How-it.pdf>. Acesso em: 11 dez. 2016. 
5 SAAD-DINIZ, Eduardo. Regulação privada: há ainda alternativas para a prevenção à corrupção e proteção de 
direitos humanos no âmbito corporativo? In: SAAD-DINIZ, Eduardo; BRODOWSKI, Dominik; SÁ, Ana Luiza 
de (Orgs.). Regulação do abuso no âmbito corporativo: o papel do direito penal na crise financeira. São Paulo: 
LiberArs, 2015, p.83-85. 
6 BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do globalismo, respostas à globalização. Tradução de André 
Carone. São Paulo: Paz e Terra, 1999, p.42. 
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práticas aéticas; e a adoção de medidas preventivas de cometimento de 
novos delitos, quando um tenha sido eventualmente identificado7. 
 

Nota-se, destarte, que a sociedade econômica globalizada demanda soluções 

efetivas na prevenção à criminalidade no âmbito corporativo, razão pela qual a natureza das 

condutas empresariais e das infrações que delas derivam tem recomendado à moderna 

dogmática penal a revisão dos modelos de imputação de responsabilidade penal empresarial.  

Acerca da referida revisão do Direito Penal, Renato de Mello Jorge Silveira 

desafia que: 

O Direito Penal contemporâneo, que nas palavras de alguns autores hoje se 
mostra como um Direito Penal da era do compliance, deve acompanhar essas 
considerações, sob pena de se manter atrelado a um pensamento por demais 
arcaico. O alegado maior programa de compliance fiscal do país tem, pois, 
diversas implicações penais, e estas devem ser sentidas caso a caso, 
recordando que o novo quadro legal que se define, cada vez mais requer, 
também, uma visão de criminal compliance, e, aqui, o novo desafio8. 

 

Infere-se, portanto, que um novo papel se acaba de atribuir ao direito penal, qual 

seja, de um direito com proposta preventiva e que acaba por estabelecer novos paradigmas, 

não mais se limitando a reprimir fatos delituosos post factum, o que traz complicações ao 

penalista clássico, especialmente na aceitação de responsabilizar entes coletivos por crimes 

econômicos, que guardam alta complexidade, tanto que podem afetar mercados nacionais e 

internacionais, com igual gravidade9, tendo por consequência a repudiada expansão do direito 

penal sobre a atividade econômica e empresarial10. 

Oportuno consignar a preocupação de Renato de Mello Jorge Silveira e Eduardo 

Saad-Diniz dessa expansão do papel do direito penal, pois:  

O direito penal passa por um momento de alta indagação. Muitas das suas 
fórmulas tradicionais são postas em xeque, sendo superadas pela inovação 
do presente. As preocupações com a atual busca de autoria e 
responsabilidade penal, em especial no campo econômico, são claro exemplo 
disso. Os limites do ilícito administrativo, hoje, superam a fronteira do 
crime, sem que os destinatários das normas se deem conta disso. A 
proximidade do pensamento empresarial, econômico, tributário e financeiro 
da seara penal se mostra cada vez mais presente. A interação do sistema 
jurídico, antes pontualmente separado, hoje redunda em visão globalizante. 

                                                 
7 SHECAIRA, Sérgio Salomão; ANDRADE, Pedro Luiz Bueno de. Compliance e o direito penal. Boletim do 
Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, ano 18, n. 222, p. 2-22, mai. 2011. 
8 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Proposta para repatriação de dinheiro acompanha tendência mundial. 
Jornal O Globo, 20 jul. 2015. 
9 BERRUEZO, Rafael. Derecho penal económico. In: BERRUEZO, Rafael et al. Derecho penal económico. 
Buenos Aires: B de f., 2010, p. 13. 
10 RODRIGUEZ ESTEVEZ, Juan María. Legalidad y eficiencia en materia penal empresarial. In: BERRUEZO, 
Rafael et al. Derecho penal económico, op.cit, p. 94. 
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O preocupante, no entanto, é a possibilidade disso também se postar com 
uma faceta de vinculação pós-delitual para a busca de novas 
responsabilidades, coisa até hoje não constatada no horizonte estreito do 
direito penal. (...) Na leitura fechada da lei, a não correspondência com essas 
obrigações implicaria em simples responsabilidade administrativa. (...) Por 
ora, no entanto, a preocupação aqui posta se dá ainda em termos 
individuais11. 

 

Pois bem. Então, o que seria compliance?  Sem prejuízo do objeto da pesquisa que 

será desenvolvida ao longo dos seus capítulos, cabem aqui notas introdutórias para melhor 

compreensão do tema em destaque.  

Nesse sentido, cumpre consignar que a denominação mencionada tem origem no 

verbo to comply, da língua inglesa, que significa cumprir, satisfazer, obedecer, estar de acordo 

com algo12. 

No que tange à sua conceituação, para Vanessa Alessi Manzi, compliance é “o 

ato de cumprir, de estar em conformidade e executar regulamentos internos e externos, 

impostos às atividades da instituição, buscando mitigar o risco atrelado à reputação e ao 

regulatório/legal.”13 No mesmo sentido, Ana Paula P. Candeloro, Maria Balbina Martins 

Rizzo e Vinicius Pinho asseveram que compliance é “uma ferramenta que as instituições 

utilizam para nortear a condução dos próprios negócios, proteger os interesses dos seus 

clientes e salvaguardar o seu bem mais precioso: a reputação”14. É dizer, a ideia de 

compliance guarda relação com se manter em conformidade com leis e regulamentos internos 

e externos; é, acima de tudo, uma obrigação individual de cada colaborador dentro da 

instituição. 

Diante dessa perspectiva, os programas de compliance, por um lado, estabelecem 

deveres e obrigações cujas entidades vinculadas devem obedecer, sob pena de incorrerem em 

responsabilização administrativa, cível e penal. De outra banda, há um aspecto comercial, no 

qual se criou uma indústria que tem como produto ferramentas e conhecimento para a 

implementação e aplicação de medidas de conformidade no âmbito da governança 

                                                 
11 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Criminal Compliance: os limites da cooperação 
normativa quanto à lavagem de dinheiro. Revista de Direito Bancário e de Mercado de Capitais. Revista dos 
Tribunais, a. 15, v. 56, p. 295-296, abr./jun. 2012. 
12 MICHAELIS. Moderno Dicionário da Língua Portuguesa. Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/ 
moderno/ingles/index.php?lingua=ingles-portugues&palavra=comply>. Acesso em: 11 set. 2015. 
13 MANZI, Vanessa Alessi. Compliance no Brasil: consolidação e perspectivas. São Paulo: Saint Paul, 2008, p. 
15. 
14 CANDELORO, Ana Paula P.; RIZZO, Maria Balbina Martins de; PINHO, Vinicius. Compliance 360º: riscos, 
estratégias, conflitos e vaidades no mundo corporativo. São Paulo: Trevisan Editora Universitária, 2012, p. 30. 
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corporativa, com eficácia questionável, a nosso ver, sendo este ponto, inclusive, o objeto do 

presente estudo.  

Curiosamente, tais normas não-legais, denominadas de soft law, são aquelas 

emanadas de entidades não vinculadas ao Estado, como, por exemplo, códigos de conduta e 

de ética corporativas no âmbito da governança corporativa15, que, em eventual 

descumprimento, acabam por gerar sanções por parte do Estado, em termos do que se 

convencionou chamar de criminal compliance16, em indiscutível privatização do combate à 

criminalidade empresarial. Para tanto, saliente-se, inclusive, que os setores de compliance de 

determinadas empresas servem como verdadeiros órgãos investigativos e de produção 

probatória relativamente à verificação de irregularidades17. 

Dessarte, para Giovani Agostini Saavedra, a estrita observância aos deveres de 

compliance tem o condão precípuo de estabelecer uma atuação preventiva em relação ao 

cometimento de delitos18 como um todo, sendo que poderia ocorrer a responsabilização da 

pessoa jurídica pela realização ativa de alguma conduta antijurídica ou, ainda, pela violação 

de um dever de vigilância19.  

Segundo o modelo preventivo penal acima delineado, é possível concluir que o 

Judiciário passa a ser entendido como uma das estruturas possíveis de governança, de sorte 

que, nos modelos reativos de vigilância do Estado ou de imposição da obediência ao dever, os 

penalistas têm apostado no dever como estrutura integrante da dinâmica da sociedade e da 

vida negocial, haja vista que o novo padrão regulatório se orienta pelo dever de colaboração 

(veicula os deveres de diligência e cuidado, lealdade e sinceridade) ao funcionamento do 

mercado, que oferece ao Estado as condições de prevenção da criminalidade no âmbito 

empresarial.  

 

                                                 
15 Governança corporativa pode ser definida, sinteticamente, como sendo “um conjunto de princípios e práticas 
que permitem um modelo de gestão, seja no âmbito corporativo, familiar ou social. Esse conjunto de princípios e 
práticas deve ser a base de atuação da organização, definindo os papéis das partes, suas obrigações, seus direitos, 
as soluções para possíveis conflitos, mantendo a harmonia necessária ao desenvolvimento sustentável dos 
negócios”. CANDELORO, Ana Paula P.; RIZZO, Maria Balbina Martins de; PINHO, Vinicius. Compliance 
360º: riscos, estratégias, conflitos e vaidades no mundo corporativo. Op.Cit., p. 291. 
16 SCAFF, Fernando Facury; SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Lei Anticorrupção é substancialmente de 
caráter penal. Revista Consultor Jurídico, 5 fev. 2014, p. 2-3. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/ 
2014-fev-05/renato-silveira-fernando-scaff-lei-anticorrupcao-carater-penal>. Acesso em: 11 Set. de 2015.  
17 GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos. Responsabilidade penal da pessoa jurídica e o dano. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2012. 
18 SAAVEDRA, Giovani Agostini. Reflexões iniciais sobre o controle penal dos deveres de compliance. Boletim 
do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. São Paulo, a. 19, n. 226, p. 13, set. 2011. 
19 BACIGALUPO, Enrique. Compliance y derecho penal. Pamplona: Aranzadi, 2011, p. 11-12. 
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Eduardo Saad-Diniz discorre que: 

Assumindo o alto grau de especialização da criminalidade econômica e da 
lavagem de dinheiro, o problema do caminho preferencial para o Direito 
Penal deixa exposto o anacronismo de suas modalidades de representação 
tradicionais, adstritas a padrões de deveres jurídicos e atribuição de 
responsabilidade individual puramente reativos, em contraposição a uma 
sociedade econômica pós-tradicional, que dinamiza a delegação de deveres e 
dilui a responsabilidade no âmbito das organizações. E é justamente por essa 
razão que a legislação penal econômica brasileira recente, em maior ou 
menor medida integrada ao modelo constitucional de proteção da ordem 
socioeconômica (art. 170 e ss. da CF/1988), procura introduzir no 
ordenamento jurídico-penal instrumentos dogmáticos que deem conta da 
elaboração de um novo modelo de prevenção. Segundo este novo modelo de 
prevenção, à indiferença da teoria do bem jurídico, haveria níveis de 
afetação social e instabilidade do ordenamento jurídico suficientes para 
recomendar a proteção penal. 20 
 

Insta relevar que os programas de criminal compliance, além de se destacarem 

como instrumento de prevenção à criminalidade empresarial especialmente ao introduzir 

novos mecanismos de atribuição de responsabilidade penal frente ao poder econômico das 

organizações empresariais, têm incentivado sua adoção no âmbito corporativo a fim de evitar 

a imputação de responsabilidade às empresas e garantir-lhes boa reputação negocial e 

manutenção da atração de investimentos no mercado, com a ressalva de não se tratar de um 

tópico da dogmática penal, mas sim de um instrumento da política criminal de prevenção. 

Contudo, para os fins da presente tese, questionamos se haveria necessidade de 

criar e implementar programas de criminal compliance para fins de detecção e prevenção a 

crimes no setor farmacêutico? 

Interessante registrar que, no breve período de 2000 a 2003, quase a totalidade das 

grandes companhias farmacêuticas passou pelos tribunais dos Estados Unidos da América, 

acusada de práticas fraudulentas. Oito dessas empresas foram condenadas a pagar mais de 2,2 

bilhões de dólares de multa. Em quatro desses casos, as indústrias farmacêuticas envolvidas – 

TAP Pharmaceuticals, Abbott, AstraZeneca e Bayer – reconheceram sua responsabilidade por 

atividades criminosas que puseram em risco à saúde e à vida de milhares de pessoas. 21 

No mesmo sentido, em 2011, a indústria farmacêutica GlaxoSmithKline foi 

condenada a pagar US$ 3 bilhões por ter sido considerada culpada da acusação de ter 

                                                 
20 SAAD-DINIZ, Eduardo. O modelo brasileiro de prevenção à lavagem de dinheiro: as repercussões da Ação 
Penal 470. Boletim do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. São Paulo, n. 242, jan. 2013. Disponível 
em: <https://www.ibccrim.org.br/boletim_artigo/4801-O-modelo-brasileiro-de-prevencao-a-lava gem-de-
inheiro-as- repercussoes-da-Acao-Penal-470>. Acesso em: 13 jan. 2016.  
21  ANGELL, Marcia. The Truth about the Drug Companies: how they deceive us and what to do about it. Is 
the Party Over? Random House Trade Paperbacks, 2005, p. 217‑236. 
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comercializado medicamentos para uso off‑label, incluindo o Wellbutrin (bupropiona, um 

antidepressivo), o Paxil (paroxetina, um antidepressivo), o Advair (fluticasona + salmeterol, 

um medicamento para asma) e o Lamictal (lamotrigina, um medicamento para epilepsia), 

sendo que a empresa em comento também foi acusada de pagar propina a médicos, a fim de 

conseguir incluir certos dados sobre segurança em relatórios entregues a agência federal 

reguladora, a Food and Drug Administration (FDA22), sobre rosiglitazona e o patrocínio de 

programas sugerindo benefícios cardiovasculares do Avandia, apesar das advertências na bula 

aprovada pelo FDA a respeito dos riscos cardiovasculares deste medicamento23. 

No que toca às reações adversas a medicamentos por si só, a citada pesquisa relata 

que 2,7 milhões de americanos experimentam uma reação adversa grave, enquanto 

hospitalizados, por ano. Destes, um número estimado de 128 mil americanos morreram como 

resultado direto da reação adversa. De acordo com essas estatísticas, reações adversas a 

medicamentos em hospitais são a quarta causa de morte em os EUA24. 

Em termos de bem jurídico protegido pelo âmbito da norma penal, em 1977, J. 

Scott Armstrong formulou um questionamento a quase dois mil estudantes de Administração 

de dez países diferentes, que desempenhavam o papel fictício de membros do conselho de 

uma empresa farmacêutica transnacional. A decisão exposta ao citado conselho foi uma 

situação da vida real que tinha confrontado a indústria farmacêutica Upjohn, qual seja, deveria 

retirar do mercado uma droga colocava em perigo a vida humana. Sim ou não? Curiosamente, 

79% (setenta e nove por cento) dos estudantes de Administração não só se recusaram a retirar 

a droga mortal, mas também realizaram manobras legais e/ou políticas para evitar esforços do 

governo que buscava proibir isso. Sem embargo, esta foi a mesma ação que a diretoria da 

empresa Upjohn tomou25.  

                                                 
22 A Food and Drug Administration (FDA ou USFDA) é uma agência federal do Departamento de Saúde e 
Serviços Humanos dos Estados Unidos, um dos departamentos executivos federais dos Estados Unidos. A FDA 
é responsável pela proteção e promoção da saúde pública através do controle e supervisão da segurança 
alimentar, produtos de tabaco, suplementos dietéticos, prescrição e over-the-counter medicamentos 
farmacêuticos (medicamentos), vacinas, biofarmacêuticos, transfusões de sangue, dispositivos médicos, radiação 
eletromagnética (ERED), cosméticos e alimentos para animais e produtos veterinários. 
23 GØTZSCHE, Peter C.. Corporate crime in the pharmaceutical industry is common, serious and 
repetitive. Disponível em: <http://nordic.cochrane.org/sites/nordic.cochrane.org/files/uploads/ResearchHigh 
lights/Corporate -crime-long-version.pdf>. Acesso em: 11 set. 2015.  
24 JAMES, Jonh T.. A New, Evidence-based Estimate of Patient Harms Associated with Hospital Care. Journal 
of Patient Safety. v. 9, n. 3, set. 2013, p. 122-128. Disponível em: <https://journals.lww.com/jour 
nalpatientsafety/fulltext/2013/09000/A_NewEvidence_based_Estimate_of_Pa tient_Harms.2.aspx>. Acesso em: 
12 set. 2015. 
25 ARMSTRONG, J. Scott. Social irresponsibility in management. Journal of Business Research. n. 5, set. 
1977. Disponível em:<https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1041&context=marketing_ pap 
ers>. Acesso em: 12 set. 2015. 
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Assim sendo, o resultado da pesquisa foi que o uso de manobras dilatórias para 

manter uma droga perigosa, mas rentável no mercado, é algo que as pessoas comuns parecem 

dispostas a fazer, quando solicitadas a desempenhar o papel de conselheiros de companhias. 

Insta ainda consignar que Hoechst e Bayer, as duas maiores empresas em vendas 

de produtos farmacêuticos do mundo, respectivamente, são descendentes de Germany's I.G. 

Farben Company. E mais, a I.G. Farben e a Standard Oil Trust figuram como um os dois 

maiores cartéis na história do mundo. Importa lembrar que, após a Segunda Guerra Mundial, 

os Aliados dividiram a IG Farben em três empresas, a saber: Hoechst, BASF e Bayer. Doze 

dos altos executivos da IG Farben foram condenados a penas de prisão para delitos de 

escravidão e maus-tratos nos julgamentos de crimes de guerra de Nuremberg, pois construída 

e operada com trabalho escravo26. 

Outra variável que distingue o indivíduo da tomada de decisões corporativas é a 

distância no espaço e no tempo entre o conselheiro perigoso e a vítima da decisão. Quando 

uma reunião do conselho de Nova York decide continuar comercialização de um 

medicamento perigoso em um país do Terceiro Mundo, as vítimas não poderiam ser mais 

distantes dos seus carrascos. A pesquisa de Milgram apresenta que as pessoas estavam mais 

dispostas a administrar choques elétricos quando eles eram menos propensos a ver ou ser 

visto pela vítima do choque.27 Na mesma esteira, cabe destacar que a visibilidade da vítima 

tem efeito inibidor na pessoa do agressor28. 

De fato, há pesquisadores que afirmam que a indústria farmacêutica é responsável 

por quase 20% (vinte por cento) dos crimes corporativos29, bem como que limite inferior de 

210.000 mortes por ano foi associado a danos evitáveis nos hospitais. Quando as mortes 

relacionadas a erros de diagnóstico, erros de omissão e descumprimento de orientações são 

incluídas neste estudo, o número dispara para aproximadamente de 440.000 mortes 

                                                 
26 Segundo Braithwaite, na verdade, a LG. Farben foi inicialmente dividido em cinco empresas: Hoechst, BASF, 
Bayer, Cassella e Huels. Bayer foi dado 100 por cento de uma sexta empresa, a Agfa. Bayer também mais tarde 
absorvida Cassella e tomou uma participação de controlo na Huels. (BRAITHWAITE, Jonh. Corporate crime 
in the pharmaceutical industry. London: Routledge & Kegan Paul, 1984, p. 04-05). 
27 MILGRAM, Stanley. Some conditions of obedience and disobedience to authority. Human Relations. v. 18, 
p. 57-76, 1965. Disponível em: <http://psyc604.stasson.org/Milgram2.pdf>. Acesso em: 17 set. 2015.  
28 TURNER. Charles W., LAYTON, J. F. and SIMONS, L. S. Naturalistic studies of aggressive behavior: 
aggressive stimuli, victim visibility, and horn honking. Journal of Personality and Social Psychology. v. 31, p. 
1098-1107, 1975. 
29 MERCOLA, Joseph. Pulling Back the Curtain on the Organized Crime Ring That Is the Pharmaceutical 
Drug Cartel. Disponível em: <http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/10/16 /drug-commercials-
misleading.aspx>. Acesso em: 11 set. 2015.  
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hospitalares evitáveis a cada ano. Isso faz com que os erros médicos sejam a terceira principal 

causa de morte em os EUA, logo após doenças cardíacas e câncer30. 

Sem embargo, acerca de crimes corporativos farmacêuticos, segundo pesquisa 

pública, a permissão de executivo de uma companhia farmacêutica para comercializar um 

medicamento, sabendo que pode produzir efeitos secundários nocivos para a maioria dos 

indivíduos, foi classificada nos Estados Unidos como cometer um crime mais grave do que 

todas as infrações do código do FBI, exceto o homicídio e estupro. É dizer, a comercialização 

de um medicamento com efeitos colaterais prejudiciais foi considerada um crime que merece 

punição maior que os crimes de furto e de roubo qualificados. A descoberta é surpreendente 

porque a comercialização de um medicamento com efeitos colaterais perigosos sequer é 

crime, salvo se o produto for realmente proibido ou houver negligência penalmente 

relevante31. 

Percebe-se que há tempos as corporações farmacêuticas praticam ou permitem a 

prática de crimes e de violações aos princípios bioéticos, haja vista que um estudo abrangente 

da criminalidade corporativa nas empresas americanas concluiu que as empresas 

farmacêuticas têm mais que o triplo das graves violações penais e bioéticas, em relação a 

qualquer outro ramo corporativo32. 

Além disso, os dados são ainda mais preocupantes, uma vez que os sistemas de 

saúde são fundados sobre os princípios bioéticos da beneficência, da não maleficência, do 

respeito à autonomia e da justiça, aqui especialmente no sentido de a distribuição dos escassos 

recursos33, de modo que, com base nestes princípios, os profissionais de saúde são obrigados 

a utilizar a melhor ciência médica para aliviar o sofrimento, a dor, e doenças que contemplem 

riscos para a saúde. Nesta esteira, a criminalidade empresarial e institucional dos cuidados de 

saúde é composta por desvios destes princípios, o que, de acordo com os dados aqui 

indicados, parece-nos ocorrer sistematicamente em corporações farmacêuticas. 

Entretanto, chama-nos a atenção, por parecer contraditório, o fato de as grandes 

empresas farmacêuticas se comprometerem nominalmente a melhorar a saúde e aliviar o 

                                                 
30 JAMES, Jonh T.. A New, Evidence-based Estimate of Patient Harms Associated with Hospital Care. Journal 
of Patient Safety. Op.cit. 
31 BRAITHWAITE, John. Regulatory capitalism: how it works, ideas for making it work better. Op. cit. p. 06-
07. 
32 CLINARD, Marshall B. et al. Illegal Corporate Behaviour. U.S. Dept. of Justice. Law Enforcement 
Assistance Administration, National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice, Washington, D.C., 
1979, p. 104. 
33 GILLON, Raanan. Medical Ethics: Four Principles Plus Attention to Scope. British Medical Journal. 
London, v. 309, n. 6948, p. 184-188, 16 jul. 1994. 
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sofrimento, em seus veículos de comunicação. A título de exemplo, a empresa Merck promete 

“melhorar a qualidade de vida dos doentes, para promover o sucesso dos nossos clientes e 

para ajudar a alcançar os desafios globais”34, ao passo que a empresa Pfizer se dedica à 

“descoberta de tratamentos inovadores para necessidades médicas ainda não atendidas. 

Inovação sempre fez parte da atuação da Pfizer para proporcionar saúde e bem-estar às 

pessoas em todas as etapas da vida. Desde 1849, a Pfizer trabalha para avançar na 

prevenção e em tratamentos cada vez mais seguros, eficazes e de qualidade”35. 

Com base nas afirmações acima destacadas, insta registrar que, salvo melhor 

juízo, não há obras ou pesquisas significativas acerca dos crimes corporativos por indústrias 

farmacêuticas, ou em seu benefício, no Brasil, motivo pelo qual todas as citações não foram 

nacionais.  

A maior pesquisa que trata do mencionado tema é de Jonh Braithwaite, em sua 

obra Corporate Crime in the Pharmaceutical Industry, na qual descreve ao longo dos seus 

capítulos que a indústria farmacêutica tem o pior registro de suborno e de corrupção 

internacionais e maior do que qualquer outro ramo industrial (Capítulo 3), além de histórias 

de fraude nos testes de segurança de droga (Capítulo 4) e de um registro preocupante de 

negligência criminosa no fabrico de medicamentos inseguros (Capítulo 5)36. 

Especificamente no tocante à corrupção, Donald W. Light, Joel Lexchin e 

Jonathan J. Darrow relatam que há, em verdade, corrupção institucional nas empresas 

farmacêuticas, enquanto um conceito normativo de importância crescente que incorpora as 

dependências sistémicas e práticas informais que distorcem a missão social de uma 

instituição, porquanto uma extensa gama de estudos e de ações judiciais já documentou 

estratégias pelas quais as empresas farmacêuticas escondem, ignoram ou deturpam evidências 

sobre novas drogas; distorcer a literatura médica e deturpar produtos para prescrição médica.37 

É dizer, se corrupção é definida como um comprometimento da integridade ou princípio 

moral, então corrupção institucional é o desvio de uma instituição de uma base de integridade, 

daí a relevância dos programas de compliance, donde surgiu o interesse na produção do 

                                                 
34 MERCK GROUP. Merck Brasil. Disponível em: <http://www.merck.com.br/pt/index.html>. Acesso em: 11 
set. 2015.  
35 LABORATÓRIOS PFIZER. Pfizer: Inovação e compromisso com a saúde. Disponível em: 
<http://www.pfizer.com.br/>. Acesso em: 11 set. 2015. 
36 BRAITHWAITE, John. Corporate crime in the pharmaceutical industry. London: Routledge & Kegan 
Paul, 1984. 
37 LIGHT, Donald W., LEXCHIN, Joel and DARROW, Jonathan J.. Institutional corruption of pharmaceuticals 
and the myth of safe and effective drugs. Journal of Law, Medicine and Ethics. v. 14, n. 3, p. 590-610, 01 jun. 
2013. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=2282014>. Acesso em: 11 set. de 2015. 
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presente estudo acadêmico, porquanto, além das funções antes descritas, proporcionam uma 

novel cultura organizacional que busca reduzir as assimetrias de informações e fomentar a 

transparência (accountability),  reforçando a confiança no mercado e substituindo a 

mentalidade unicamente repressora38, especialmente se forem implementadas regras mais 

precisas de atribuição de responsabilidade39.  

Dentre os reflexos jurídicos dessa nova ordem econômica no Brasil, em 

obediência a três comandos jurídicos, podemos citar (i) a compatibilização nacional da 

Convenção de Viena sobre o tráfico de substâncias entorpecentes ao internalizar suas 

recomendações, (ii) a promulgação da Lei 9.613/98, que dispõe sobre os crimes de "lavagem" 

ou ocultação de bens, direitos e valores, assim como criou o Conselho de Controle de 

Atividades Financeiras - COAF, no intuito de fomentar a prevenção da utilização do sistema 

financeiro para os ilícitos previstos e, por fim, (iii) em 26 de abril de 1999, a participação do 

COAF no Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do 

Terrorismo (GAFI/FATF), que é uma organização intergovernamental cujo propósito é 

desenvolver e promover políticas nacionais e internacionais de combate à lavagem de 

dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Além disto, observou-se que os crimes de lavagem 

de dinheiro e de corrupção guardam estrita ligação fática, especialmente no âmbito de grandes 

grupos empresariais, de sorte que mister se faz a cooperação dessas empresas, por meio da 

implementação de programa de compliance que visem detecção e prevenir práticas ilegais, em 

princípios, daqueles delitos. 

Vale ainda observar, apenas para fins de contextualização da presente tese, outro 

um marco regulatório importante no combate à corrupção, a Convenção das Nações Unidas 

contra a Corrupção, chamada de  Convenção de Mérida, datada de 9 de dezembro de 2003, 

cujo objeto é o combate da corrupção enquanto meio de financiamento do crime organizado, 

sendo que sua incorporação no ordenamento jurídico brasileiro se deu pelo Decreto nº 5.687, 

de 31 de janeiro de 2006, passando-se a exigir de empresas, multinacionais em sua grande 

maioria, a implementação programas de compliance capazes de identificar práticas de 

corrupção, inicialmente para com agentes públicos, e de quaisquer riscos legais ou danos para 

a empresa. Porém, nesta senda, haveria necessidade de um programa de compliance para 

detecção e prevenção a outros delitos, que não a corrupção ativa e passiva, com a obrigatória 

participação de agente público?  

                                                 
38 SAAD-DINIZ, Eduardo. A criminalidade empresarial e a cultura de compliance. Revista Eletrônica de 
Direito Penal AIDP-GB, Rio de Janeiro, v. 2, n. 1, 2014, p. 112-120. 
39 Idem, p. 113. 
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Tal questionamento justifica-se pelo fato de que, no Brasil, a noção de compliance 

foi propagada com a entrada em vigor, no final de janeiro de 2014, da nova Lei Anticorrupção 

(Lei 12.846/2013), a qual, inclusive, vem sendo chamada pelas empresas de “Lei 

da Compliance”, prevê a punição por responsabilidade objetiva administrativa e civil de 

pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira, 

notadamente aqueles contra o patrimônio nacional ou estrangeiro que versem em, 

genericamente, prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a 

agente público.  

Por ora, vale pontuar que a nova lei chama atenção porque o Estado, ao 

reconhecer sua incapacidade, optou por buscar não mais uma regulação hetero-imposta, mas 

sim a denominada autorregulação regulada40, no sentido de que algumas premissas são dadas 

por ele, Estado, cabendo às empresas buscar códigos de conduta internos para melhor se 

adequarem à nova realidade de respeito às normas legais.  

Acerca dessa nova realidade concomitantemente com o protagonismo dos entes 

coletivos na sociedade e, por sua vez, no cometimento de delitos econômicos, quando da 

promulgação da Constituição Federal de 1988 – onde, em seu art. 225, se fez menção sobre a 

possibilidade de responsabilidade penal da pessoa jurídica -, inúmeras foram as objeções dos 

penalistas. Estas se fizeram só aumentar quando, em 1998, foi publicada a Lei dos Crimes 

Ambientais – Lei nº 9.605/98 – a qual fez sua expressa previsão, sendo que, após pressões 

internacionais, em especial de entidades como a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), a realidade internacional em boa medida passou a 

aceitar a presença da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Neste passo, as indústrias 

farmacêuticas poderiam ser criminalmente responsabilizadas?   

Ao tratar de criminal compliance, a discussão do tema da responsabilidade penal 

da pessoa jurídica é indissociável, pois, com a transferência ao particular de deveres de 

organização e de vigilância, por meio de programas de compliance, o ordenamento jurídico 

pátrio não pode permanecer alheio aos influxos de modelos legislativos estrangeiros, motivo 

pelo qual, para fins de harmonização entre os sistemas jurídicos dos diversos países, a 

responsabilização penal da pessoa jurídica, para além dos crimes ambientais, passou de mera 

possibilidade e discussão doutrinária para o campo da probabilidade, diante do Projeto de Lei 

                                                 
40 Renato de Mello Jorge Silveira, “trabalha-se, no âmbito penal econômico, com um estímulo à empresa não 
cometer ilícito, autogerindo-se”. (SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Compliance, 
direito penal e lei anticorrupção. São Paulo: Saraiva, 2015., p. 72). 
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nº 236/2012, do Senado Federal, reforçando, sobremaneira, a implementação de programas de 

integridade, notadamente os de criminal compliance.  

Todavia, apesar disso, seria essencial a adoção ampla (leia-se, não somente para 

crimes ambientais) da responsabilidade penal da pessoa jurídica para a efetividade dos 

programas de criminal compliance?  

Para os objetivos desta pesquisa, trataremos da responsabilidade penal da pessoa 

jurídica, inclusive em termos constitucionais e em direito estrangeiro, especialmente Estados 

Unidos da América, Alemanha e Espanha, sempre com viés da finalidade dos programas de 

criminal compliance na gestão empresarial de detecção e prevenção de crimes corporativos, 

indagando-se sua compatibilização com direitos e garantias penais e processuais penais.  

Nesse  diapasão, John Braithwaite, novamente, alerta e busca conciliar duas 

concepções aparentemente divergentes, quais sejam: soluções econômicas devem facilitar 

inovações de prevenção e regulação, colaborando a aplicação da lei e auxiliando empresas a 

encontrarem o caminho mais barato para a minimização de danos e, por outro lado, o direito 

penal deve assegurar que as garantias liberais não sejam flexibilizadas em nome da defesa da 

economia41. Este é o real desafio dos programas de compliance de prevenção à criminalidade 

corporativa e será o norte das nossas posições ao longo da pesquisa, uma vez que os 

chamados comestic compliance ou pro forma produzem exatamente o efeito contrário e 

expansionista do direito penal.  

Assim sendo, é imperioso reconhecer que começa a ser desenhado também um 

novo direito penal, não unicamente reativo, mas também preventivo. E é nesse cenário que se 

afigura a importância crucial do criminalista para a elaboração e implantação de programas de 

compliance, porquanto seria o profissional mais indicado para elucidar e prevenir práticas que 

podem, eventualmente, resultar em condutas de prática de corrupção.  

A se imaginar que a presença de um programa de compliance pode ser efetiva, 

também, na diminuição das penas a serem impostas às empresas, o bem lidar com as noções 

penais empresariais parece fundamental42. 

 

 

                                                 
41 BRAITHWAITE, John. The limits of economism in controlling harmful corporate conduct. Law and Society 
Review, vol. 16, n. 3, p. 481-504, 1981-1982. 
42 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge.  Ponderações sobre o compliance criminal. Jornal Valor Econômico. 01 
jul. 2014. Disponível em: <https://www.valor.com.br/legislacao/3599626/ponderacoes-sobre-o-compliance-
criminal#ixzz36DitFFRo>. Acesso em: 09 set. 2015. 
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Diante do exposto, abordaremos se a implementação de programas de criminal 

compliance, com preocupações também na violação de princípios bioéticos, poderia 

eficazmente contribuir para a detecção e prevenção de delitos corporativos praticados por 

conta ou em nome e benefício das indústrias farmacêuticas. 

 

1.2 A formulação da situação-problema, objetivos e metodologia da 

pesquisa 

 

Segundo Maconi e Lakatos, a formulação dos objetivos de uma tese significa 

definir com precisão o que se visa com o trabalho, sendo que o objetivo geral está ligado a 

uma visão global e abrangente do tema e se vincula diretamente à própria significação da tese 

ora proposta, ao passo que os objetivos específicos, em oposição ao objetivo geral, 

apresentam um caráter mais concreto, têm função intermediária e instrumental, permitindo, de 

um lado, atingir o objetivo geral e, de outro, aplicá-lo a situações particulares43. 

Por tal razão, afirmamos que o objetivo geral desta tese foi identificar e verificar 

conceitos, elementos, alcance e efetividade dos programas de criminal compliance, a fim de 

esclarecer sua utilidade e, com isso, extrair critérios específicos a serem implementados por 

indústrias farmacêuticas, nos moldes propostos pelo direito penal moderno, de viés 

preventivo, capazes de contribuir significativamente para o cumprimento de normas legais e 

de padrões éticos, bioéticos e culturais, por meio da detecção e prevenção de crimes 

corporativos - sempre que praticados em nome ou por conta e em benefício da empresas -, 

com a manutenção de direitos e garantias fundamentais e regular aplicação da lei penal. 

Nesse sentido, cumpre registrar que buscamos alcançar o objetivo geral acima 

destacado por meio dos seguintes objetivos específicos: 

 
1) Indicamos dados sobre a indústria farmacêutica relevantes à pesquisa, com um breve 

histórico e a evolução da regulação do setor farmacêutico; 

 

2) Resgatamos os conceitos da ética clássica, a fim de alcançar sua aplicação no mundo 

corporativo, que se formaliza na responsabilidade social da atividade empresarial, com 

                                                 
43 MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 5. ed. 
São Paulo: Atlas, 2003, p. 218. Disponível em: <https://docente.ifrn.edu.br/olivianeta/disciplinas/copy_of_ 
historia-i/historia-ii/china-e-india>. Acesso em 15.mar.2016. 
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a valorização da transparência e, consequentemente, do elemento confiança nas 

relações interempresariais; 

 
3) Identificamos a política criminal do direito penal preventivo, internalizada pela figura 

dos programas de compliance, alcançada por meio da leitura de diversos autores 

nacionais que trataram do tema, a saber: Eduardo Saad-Diniz, Helena Regina Lobo da 

Costa, Miguel Reale Júnior, Pierpaolo Cruz Bottini, Renato de Mello Jorge Silveira e 

Sérgio Salomão Shecaira, além de destacados autores internacionais sobre o tema: 

Adán Nieto Martín, Adela Cortina, Bernardo Feijoo Sánchez, Carlos Goméz-Jara 

Díez, Dennis Bock, Enrique Bacigalupo, Ismael Clemente Casas, Jesús-Maria Silva 

Sanchez,  Jonh Braithwaite, Manuel Álvarez Feijoo, Ramon Ragués I Vallès, Ulrich 

Sieber, dentre outros; 

 
4) Apresentamos, com referência na perspectiva histórica, e conceituamos o que seria 

compliance, permitindo desenvolver as questões específicas dos programas de 

criminal compliance em níveis teóricos (suas finalidades, valores e objetivos) e em 

relação a seu desenvolvimento prático, com ênfase nas suas possibilidades no Brasil e 

as ressalvas quanto à autorregulação empresarial;  

 
5) Indicamos a importância dos marcos regulatórios na prevenção da criminalidade 

corporativa, próprios dos programas de compliance e também os específicos ao setor 

da saúde, aplicáveis, portanto, às indústrias farmacêuticas; 

 
6) Colacionamos algumas tabelas de pesquisas de auditorias independentes sobre a 

maturidade dos programas de compliance no Brasil implementados por empresas de 

vários setores no ano de 2017, com o escopo de avaliar qualitativa e quantitativamente 

a efetividade destes programas; 

 
7) Relacionamos o criminal compliance com o dever de vigilância e com a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica, dentre outros temas controvertidos, no 

intuito de demonstrar que a aplicação meramente cosmética (copy and paste), sem 

critérios específicos não contribui para a eficácia desses mecanismos de prevenção a 

riscos legais, especialmente se considerarmos a natureza penal dos bens jurídicos 

envolvidos; 
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8) Verificamos se o criminal compliance aplicar-se-ia no Brasil nos mesmos moldes que 

está sendo aplicado no direito estrangeiro, notadamente nos EUA, Alemanha e 

Espanha; 

 
9) Abordamos as principais críticas sobre a assunção integral da responsabilidade 

empresarial por parte do compliance officer ou outro profissional designado para tal 

função, enquanto do dever de vigilância, e analisamos como o Criminal Compliance 

pode ser instrumento de proteção de empregados e de empregadores/acionistas na 

responsabilidade penal empresarial; 

 
10) Apresentamos a relevância e a necessidade da implementação de programas 

específicos de compliance adaptados para as indústrias farmacêuticas, destinados a 

prevenção de delitos corporativos e de violações de princípios bioéticos; 

 
11) Analisamos criticamente os resultados obtidos em cada capítulo e ao final, na 

oportunidade da conclusão.  

 
Antes de tudo, ciente de que uma tese de doutorado deve conter linguagem e 

terminologia corretas e precisas, coerentes quanto ao tempo de verbo adotado e uso do 

vocabulário técnico padronizado, evitando-se neologismos e estrangeirismos, adotamos o 

termo compliance em detrimento de integridade, pois entendemos que essa conversão não se 

revela a mais apropriada, posto que, de acordo com o Dicionário Online Aurelio, a ideia da 

cultura de compliance não se limita aos significados de qualidade de íntegro, caráter daquilo a 

que não falta nenhuma das suas partes, estado de são, de inalterável ou ainda retidão, 

honradez, pureza intata.44 

Parece-nos que integridade guarda relação com algo ou alguém que seja 

incorruptível, cujos comportamentos ou ações demonstram retidão, honestidade. É próximo, 

mas não representa o todo, motivo pelo qual resta explicada, e ao longo da pesquisa será 

justificada, a adoção do termo original, sempre em itálico. 

Com relação ao material utilizado na pesquisa, fizemos uma revisão da literatura 

nacional e estrangeira sobre seu tema, a partir de livros, artigos em periódicos, dissertações e 

teses, bem como analisamos a legislação atinente ao tema. Cabe ainda registrar que utilizamos 

um maior número de artigos, eis que o conhecimento circula mais rapidamente por meio de 

                                                 
44 DICIONÁRIO DO AURÉLIO. Disponível em: <https://dicionariodoaurelio.com/integridade>. Acesso em: 12 
set. 2015. 
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artigos em periódicos, que permitem divulgar ideias novas, de forma mais sintética e de gerar 

um debate acadêmico, muitas vezes inacessível aos livros, a nosso ver. 

Entendemos ser recomendável que uma tese em Direito consulte fontes 

compatíveis com a ciência jurídica, com variedade, atualidade e análise, portanto, de doutrina, 

de legislação e de jurisprudência. Contudo, infelizmente, consignamos que deixamos de 

abordar somente a jurisprudência brasileira porque não há precedentes judiciais neste sentido. 

Por fim, salutar demonstrar que o projeto inicial dessa tese continha uma proposta 

de entrevista de compliance officers das 10 (dez) maiores indústrias farmacêuticas situadas no 

país, com base no faturamento anual declarado, conforme notícia veiculada pela Revista 

Exame, em 13 de setembro de 2016 , quais sejam:  EMS, Hypermarcas, Sanofi, Novartis, 

Aché, Eurofarma, Takeda Pharma, Teuto Brasileiro e GSK.  

No decorrer da pesquisa, percebemos que a entrevista não nos traria qualquer 

informação verossímil sobre a efetividade dos programas de compliance porque eventual 

ineficiência dos mecanismos adotados por esses diretores equivaleria a autodenúncia, com 

implicações imediatas de responsabilização pessoal e coletiva.  

Tal obstáculo foi apresentado para a Banca de Qualificação, em julho de 2017, 

ocasião em que os ilustres membros sugeriram que abortássemos a citada modalidade de 

entrevista. Ato contínuo, houve sugestão de compararmos os diversos códigos de ética dessas 

mesmas empresas, o que foi feito, porém sem êxito, todavia, haja vista que os documentos e 

procedimentos encontrados são muito próximos, quando não idênticos, corroborando a ideia 

de cosmetic compliance, que será objeto de estudo e de detalhada crítica.  

Dessa forma, restou-nos adotar as pesquisas de maturidade dos programas de 

compliance realizadas por empresas de auditorias independentes e, destarte, escolhemos as 

quatro principais empresas do ramo, conhecidas como as Big Four de Auditoria e 

Consultoria, a saber Deloitte, PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY) e KPMG, 

sendo que os estudos aqui levantados concentram-se na pesquisa desta última, na Pesquisa - 

Maturidade do Compliance no Brasil – KPMG – 2018 – 3ª Edição, para os ulteriores atos, 

eleita por critérios de exclusão, porquanto faltam dados e pesquisas sobre a eficácia de 

programas de criminal compliance no setor privado no Brasil e no mundo. Isto porque, no 

setor público, o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle – MTFC, pela 

Controladoria geral da União – CGU, elabora Relatórios de Avaliação da Integridade em 

diversas Empresas Estatais, mas que não se aplicam às indústrias farmacêuticas. 

 



31 
 

 
 

1.3 O tema da pesquisa e a questão da originalidade 

 

No que toca à escolha do tema da pesquisa, resta-nos informar que nos orientamos 

pelos critérios de importância, originalidade e viabilidade, propostos por Martins45, no sentido 

de que o tema será importante quando for ligado a uma questão que polariza ou afeta um 

segmento substancial da sociedade. Neste sentido, o tema criminalidade empresarial no 

âmbito das indústrias farmacêuticas traz implicações diretas sobre o desenvolvimento do 

mercado de capitais nacional, que, por sua vez, contribui para um maior desenvolvimento 

econômico do país, haja vista os diversos estudos que apresentam evidências da relação entre 

desenvolvimento do mercado de capitais e desenvolvimento econômico. Recentemente 

assistimos aos reflexos econômicos e sociais da criminalidade corporativa no setor da 

construção civil e de petróleo e gás. 

Especificamente sobre à questão da originalidade, Armando Asti Vera46 nos 

lembra que, devido à obscuridade da linguagem e à sua distorção semântica, a palavra 

“originalidade” passou a ser sinônimo de novidade, e esta de modernismo. Entretanto, vale 

conhecer que o termo “originalidade” provém de “origem” (princípio, arché), não como 

novidade ou singularidade, mas como um retorno à origem, à essência, à verdade, razão pela 

qual a contribuição pessoal pode consistir na focalização dada ao problema, em sua 

delimitação ou no método de tratamento do tema.  

Délcio Vieira Salomon leciona também que a ideia de originalidade deve ser 

sempre confrontada com as de novidade, descoberta, invenção, criatividade, de sorte que a 

tese doutoral revela sua cientificidade pelo uso correto do método científico47.  

Umberto Eco relata que um trabalho original pode ser entendido como a pesquisa 

na qual o candidato demonstra ser um estudioso capaz de fazer avançar a disciplina a que se 

dedica, produzindo um trabalho que, teoricamente, os outros estudiosos do ramo não 

deveriam ignorar, porquanto diz algo de novo sobre o assunto48.  

Nessa esteira, consciente de que a tese de doutorado não é o grande trabalho da 

carreira de um acadêmico, senão o primeiro grande trabalho de um professor pesquisador e, 

no presente caso, uma pesquisa que terá suas bases consolidadas pela inestimável contribuição 

                                                 
45 MARTINS, Gilberto de Andrade. Manual para Elaboração de Monografias e Dissertações. 3. ed., São 
Paulo: Atlas, 2002, p. 20. 
46 ASTI VERA, Armando. Metodologia da Pesquisa Científica. 6. ed., Porto Alegre: Globo, 1980, p. 102. 
47 SALOMON, Délcio Vieira. Como Fazer uma Monografia, 9. ed., São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 266. 
48 ECO, Umberto. Como Se Faz uma Tese. 16. ed., São Paulo: Perspectiva, 2001, p. 2. 
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da sua banca examinadora, entendemos que a contribuição original que se pretende dar à 

ciência jurídica brasileira consiste em verificar, com profundidade inédita, a relevância e 

efetividade de programas de criminal compliance, bem como apresentar critérios capazes de 

detectar e prevenir a prática de crimes e a violações de princípios bioéticos, no relevante setor 

das indústrias farmacêuticas.  

Cabe ainda relevar que o foco da tese também tratará sobre as condições 

estruturais empresariais para o crime e não somente sobre a pessoa do autor do delito, posto 

que o crime corporativo se entende a conduta penalmente proibida de uma empresa, ou de 

empregados/prestadores de serviço que agem em nome de uma empresa. Neste passo, esta 

pesquisa procura entender como a criminalidade corporativa se desenvolve no âmbito da 

indústria farmacêutica, a partir de uma compreensão qualitativa dos seus contornos e como 

eles se desdobram.  

Releva-se que a presente pesquisa tem o propósito analítico, que é mais 

importante do que a sua função descritiva, de usar a experiência da indústria farmacêutica 

para explorar a eficácia de diferentes tipos de mecanismos de prevenção e de controle de 

crimes corporativos, por meio de programas de cumprimento de normas denominados 

criminal compliance. 

Importa dizer que também o presente trabalho é também de âmbito internacional, 

haja vista que, por razões já expostas, serão colocados dados provenientes da Alemanha, da 

Espanha e dos Estados Unidos da América,  sendo que este, além de ser o país que contempla 

o maior número de fabricantes de produtos farmacêuticos, é o domicílio da maioria das 

maiores 50 (cinquenta) empresas farmacêuticas do mundo. 

 

1.4 Justificativa da pesquisa 

 

No que concerne à justificativa do tema, é de soberana importância lembrar que 

dois são os tipos ou critérios de justificativas em um projeto de pesquisa: a relevância social e 

a relevância científica. Neste sentido, a pesquisa é relevante socialmente quando contribui, de 

alguma forma, para melhoria da sociedade, para compreensão do mundo em que vivemos ou 

ainda para desenvolvimento e emancipação do homem. Mesmo uma tese sobre um tema 

absolutamente técnico, que não é o presente trabalho, deve trazer uma contribuição para a 

sociedade.  
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De modo mais específico, espera-se que toda pesquisa, especialmente uma tese de 

doutorado, traga uma contribuição acadêmica e científica para a sua área de conhecimento. 

Tal contribuição é assegurada pela utilidade do trabalho aos demais, pela contribuição 

cumulativa (ou seja, pelo que este acrescenta ao conjunto do conhecimento científico do 

tema), pelo ineditismo do tema ou da abordagem e pela contribuição à superação de lacunas 

no conhecimento.  

Assim sendo, com base nesses dados, a presente tese não se destina a influenciar 

no modo de pensar das pessoas, mas sim nas transformações para arranjos institucionais e da 

lei como estratégias de prevenção da criminalidade nas indústrias farmacêuticas, nas quais se 

praticam mais de 20% (vinte por cento) dos delitos empresariais, o que torna penalmente 

relevante seu estudo.  

Em função desse contexto, a hipótese de pesquisa consiste em analisar 

mecanismos penais efetivos de adequação à normativa internacional, às legislações nacionais 

e aos instrumentos de autorregulação empresarial, criados para prevenir e punir as violações 

de normas penais e de princípios bioéticos, no âmbito corporativo farmacêutico.  

 

1.5 Estrutura da tese 

 

Com a influência de Bryan A. Garder, a pretensão da presente tese foi desenvolver 

seus capítulos, por meio de análise com convicção, de organização temporal, lógica e precisa, 

de argumentação persuasiva, de citações relevantes, de uma escrita adequada e suave49, 

estruturada em seis capítulos.  

O primeiro capítulo contempla a parte introdutória deste estudo, problema da 

pesquisa, os objetivos geral e específicos, a delimitação e a relevância do estudo.  

No segundo capítulo, apresentamos o referencial teórico utilizado, contemplando 

uma revisão sistemática sobre a indústria farmacêutica e sua intensa regulação, 

detalhadamente apresentada e tabelada por décadas. 

 

                                                 
49 Texto no original: “analyze cogently, organize logically, distill accurately, argue persuasively, cite 
knowledgeably, punctuate skillfully, and phrase smoothly” (GARNER, Bryan A.. A message to law students: 
effective writing takes a lifelong commitment. Michigan Bar Journal, p.52, set. 2006. Disponível em: 
<https://www.michbar.org/file/barjournal/article/documents/pdf4article1054.pdf>. Acesso em 20 set. 2016). 
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No terceiro capítulo, indicamos o surgimento da ética empresarial, resgatando 

suas origens desde à antiguidade na ética proposta pelos filósofos, bem como, ato contínuo, 

desenvolvemos os aspectos históricos e conceitos de Bioética e de Biodireito. 

No quarto capítulo, introduzimos os conceitos e conteúdo dos programas de 

criminal compliance, elencamos os principais marcos regulatórios do tema em comento - 

diretos e indiretos-, descrevemos uma visão prática da criação e implementação de um 

programa de compliance às normas, oportunidade em que apresentamos as pesquisas de 

maturidade realizadas pelas auditorias independentes, acerca da efetividade desses programas 

e, ao final, abordamos as principais questões criminais apontadas pela doutrina, nacional e 

internacional. 

No quinto capítulo, buscamos a aplicação dos critérios de criminal compliance 

específicos ao setor farmacêutico, destacando a relevância da sua coordenação com outros 

programas de compliance, a fim de detectar e prevenir crimes corporativos, finalidade do 

próprio instituto em análise, assim como abordamos uma aproximação entre tais programas a 

dois temas caros para as indústrias farmacêuticas, quais sejam: conflitos de interesse na 

relação médico e indústria e a judicialização da saúde. 

Por fim, são apresentadas nossas conclusões e recomendações para pesquisas 

futuras, a bibliografia consultada com leis, normas e as citadas pesquisas utilizadas ao longo 

desta tese. 
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CONCLUSÃO  

 

 

O objetivo geral da pesquisa foi a identificação e a verificação dos conceitos, dos 

principais elementos, do alcance e da efetividade dos programas de criminal compliance e sua 

aplicação no setor farmacêutico, destinados ao cumprimento de normas legais e de padrões 

éticos, bioéticos e culturais, por meio da detecção e prevenção de crimes corporativos - 

sempre que praticados em nome ou por conta e em benefício da empresas -, com a 

manutenção de direitos e garantias fundamentais e com a regular aplicação da lei penal, o que 

fizemos ao longo da tese, notadamente nos dois últimos capítulos. 

Para tanto, estabelecemos alguns objetivos específicos que foram dedicados em 

diversos cujos principais epílogos serão sumarizados a seguir: 

Indicamos dados históricos e financeiros sobre a indústria farmacêutica relevantes 

à pesquisa, bem como a intensa evolução da regulação do setor farmacêutico, em nível 

nacional e internacional, especialmente com a criação da Câmara de Regulação do Mercado 

de Medicamentos – CMED, órgão responsável pela fixação de normas de regulação do setor 

farmacêutico, em busca da promoção da assistência farmacêutica à população por 

mecanismos que estimulem a oferta de medicamentos e fomentando a competitividade do 

setor, com poder decisório desprovido de transparência e de participação do público 

consumidor nas decisões e regulações expedidas, assim como de e de prestação de contas das 

suas atividades. Esta forma de atuação da CMED opõe-se à ética aplicada aos negócios, que 

nutre à essência dos programas de compliance, na medida que reconhece os elementos da 

transparência e da confiança de todos os interessados como valores inexoráveis à atividade 

empresarial. 

Nesse sentido, para melhor compreensão desse tema da ética empresarial, 

resgatamos os conceitos da ética clássica e alcançamos sua aplicação no mundo corporativo e 

da chamada responsabilidade social da empresa, descrevendo quais são os valores praticados 

dentro e nas relações externas das empresas e  buscando entender como as pessoas eticamente 

agem no ambiente corporativo, no intuito de orientá-las como deveriam agir, a fim de que 

sejam tomadas decisões justas e boas, em verdadeiro cultivo de predisposições para tomá-las 

até que se transformem em hábito, ou mesmo em costume, e não somente coação. Como isto, 

longe de desestimular a busca pelo lucro, propomos a busca de critérios éticos suficientes e 

capazes de orientar a ação dos indivíduos envolvidos na administração empresarial que, por 
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vezes, atuam de forma desonesta, justamente para tal fim de maximização dos lucros. 

Exatamente aqui a maior contribuição da ética empresarial ao demonstrar que a atividade 

empresarial não se limita a benefícios próprios e declara a necessidade de prover benefícios 

para a coletividade, por decisões eticamente orientadas e implantadas por costumes e hábitos 

voltados ao cumprimento de normas e negociações de maior alcance preventivo que às regras 

jurídicas. 

Identificamos a política criminal do direito penal preventivo, internalizada pela 

figura dos programas de criminal compliance, os quais, partir da citada ética empresarial, 

visam, de forma contínua e permanente,  implementar um ambiente cultural empresarial 

pautado na ética, na transparência, na integridade e na responsabilidade social, tendo por 

finalidade, dentre muitas, a prevenção, a detecção, a investigação e a responsabilização 

condutas antiéticas e ilegais na própria empresa ou em seu benefício. Sua relevância foi 

apontada com base na relação entre prevenção e a ideia de eficiência, ao incorporar às 

empresas como agentes corresponsáveis a função pública de prevenção a delitos corporativos. 

Nesse passo, pontuamos que programas de criminal compliance se prestam para a 

prevenção de crimes corporativos, por meio de um conjunto de medidas extrajudiciais 

efetivas, desenvolvidas e implementadas pelas próprias pessoas jurídicas, enquanto atores 

decisivos no campo econômico, a partir de parâmetros estatais, de modo a influenciar 

diretamente na política e na gestão da empresa, a fim de compensar, assim, os efeitos 

criminogênicos característicos das corporações, evitando-se sua própria responsabilização 

pelo defeito da sua organização. 

Consignamos que a aproximação do Direito Penal aos programas de compliance e 

à autorregulação empresarial não se trata de um tópico da dogmática penal, senão de uma 

perspectiva político-criminal de prevenção de crimes corporativos, tendo por núcleo a 

atribuição de deveres de cuidado e de colaboração a executivos e a entes coletivos, que serão 

internamente responsabilizados, a priori, por desvios praticados no meio empresarial, 

justamente com a função de afastar a incidência futura da lei penal, motivo pelo qual não 

adentramos em critérios analíticos dos crimes omissivos. 

Igual raciocínio se aplica ao tema da responsabilidade penal das pessoas jurídicas, 

especialmente porque, ao contrário do que possa parecer, entendemos que os programas de 

criminal compliance prescindem da sua previsão legal, pois, além dos motivos expostos no 

corpo da tese, cremos que mais relevante para a prevenção da criminalidade corporativa não 

seria o arcabouço jurídico da responsabilidade criminal dos entes coletivos ou mesmo de leis 
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administrativas de cunho sancionador, mas a autorregulação regulada independentemente do 

poder comunicativo e simbólico do Direito Penal. Outrossim, parece-nos que a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica, após a criação de um sistema de imputação baseado 

na ideia do fato próprio culpável e de uma culpabilidade vinculada ao conceito de defeito ou 

déficit da organização, aperfeiçoa os programas de criminal compliance, na medida em que 

serão emprestadas as garantias processuais penais e observados os critérios dogmáticos do 

Direito Penal, aqui Econômico, em relação às pessoas físicas e jurídicas envolvidas na 

prevenção e na eventualmente na apuração de crimes praticados em nome ou em benefícios 

da empresa. 

Apesar disso, registramos inúmeros marcos regulatórios atinentes à matéria dos 

sistemas de gestão em compliance e que, no mesmo caminho e por força dos mercados 

globais, com as principais indústrias farmacêuticas multinacionais estabelecidas aqui no 

Brasil, o ordenamento jurídico pátrio não permaneceu alheio aos influxos de modelos 

legislativos estrangeiros, motivo pelo qual, para fins de harmonização entre os sistemas 

jurídicos dos diversos países, a responsabilização penal da pessoa jurídica, para além dos 

crimes ambientais, passou de mera possibilidade e discussão doutrinária para o campo da 

probabilidade, diante do Projeto de Lei nº 236/2012, do Senado Federal, o que reforça, 

sobremaneira, a implementação de programas de criminal compliance, como ocorrido na 

Espanha e possivelmente acontecerá na Argentina nos próximos anos. 

Em referência à formulação, à implementação e à consolidação dos programas de 

compliance, preconizamos seus elementos estruturais e colacionamos informações, dados e 

tabelas da pesquisa de maturidade da KPMG, como sugerido na metodologia dessa pesquisa, 

e contemplamos que, para o setor farmacêutico, o maior desafio é o mapeamento de risco, 

possivelmente pela exorbitante regulação a ele destinada, exigindo-se a elaboração dos 

mecanismos específicos de compliance em consideração das suas particularidades práticas e 

normativas.  

Entretanto, confirmamos que, malgrado tenha conseguido uma estrutura básica 

dos programas de compliance, o setor farmacêutico, e nenhum outro, não alcançou a 

maturidade mínima de aplicação de todos os conceitos e os fundamentos com processos já 

estabelecidos e aderentes às estratégias da empresa, de integração de funções, pilares e 

instrumentos de compliance, de participação da diretoria nas iniciativas de compliance, de 

deliberação do conselho de administração sobre as ações de compliance, muito menos da 

integração de monitoramento de programa de ética e compliance nos qual os empregados 
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monitoram uns aos outros e fornecem reporte em tempo real à diretoria e ao conselho de 

administração, o que corrobora a hipótese inicial do denominado cosmetic compliance e, em 

vista disto, deixou de ser empírica, agora é fato. 

Como se não bastasse, a deficiência de formulação, implementação e 

consolidação dos programas de compliance é desastrosa em todos os seus elementos, desde a 

avaliação de risco, passando pela instituição de políticas e procedimentos até canais de 

denúncia absolutamente inefetivos, com registros físicos por falta de investimento de 

tecnologia.  

Uma vez conhecida a baixa maturidade dos programas de compliance, 

relacionamos o criminal compliance com o dever de vigilância e com a responsabilidade 

penal da pessoa jurídica, dentre outros temas controvertidos, no intuito de demonstrar que a 

aplicação meramente cosmética (copy and paste), sem critérios específicos não contribui para 

a eficácia desses mecanismos de prevenção a riscos legais, especialmente se considerarmos a 

natureza penal dos bens jurídicos envolvidos. E mais, como a pesquisa levantou que o setor 

farmacêutico guarda embaraços no momento de realizar o mapeamento de riscos, se houver a 

prática de um crime no âmbito da empresa, mencionamos que o indicador de eficácia para 

fins de avaliação judicial desses mecanismos de prevenção será a demonstração dos criterios 

adotados pelo mapeamento dos riscos não permitidos para aquela empresa sub judice, e da 

classificação dos riscos relevantes e dos irrelevantes, justificando essa eleição. Porém, o setor 

farmacêutico sequer superou a primeira fase de formalização de mapeamento de riscos, o que 

torna a implementação de programas efetivos de criminal compliance uma quimera. 

Em continuidade, verificamos as principais críticas sobre a suposta assunção 

integral da responsabilidade empresarial por parte do compliance officer ou outro profissional 

designado para tal função, enquanto do dever de vigilância imputado pela na posição de 

garante, que, em princípio, pode ser observada por duas dimensões: uma interna voltada para 

a evitação de riscos no âmbito da própria empresa, em função de protetor, guardião, e outra 

externa, orientada a evitar danos à terceiros a partir da atividade empresarial e dos seus 

membros, em função de controle. Expomos também que ambas funções, reservadas a posição 

de garante original, são transferíveis a terceiros em nível hierárquico inferior, por meio da 

delegação de competências, transferindo-lhes parte do dever jurídico de vigilância e 

transformando-os também em fiadores, sob o prisma de três princípios: princípio da separação 

de esferas ou da competência, princípio da confiança e princípio da desconfiança. 
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Dessa maneira, asseveremos que os diretores de compliance não assumem a 

responsabilidade penal de forma objetiva, por óbvio, mesmo porque inexoravelmente lhes 

restaria a valoração de um direito penal de fato e não um direito penal de autor, motivo pelo 

qual, mesmo na posição de garante, apenas poderão ser penalmente responsabilizados se 

houver provas de contribuição efetiva e relevante para a prática de um delito, mediante a 

verificação de culpa ou dolo.  

No entanto, ressaltamos também, segundo nosso entendimento e nos termos do 

disposto no artigo 13, §2º, do Código Penal, a omissão desses diretores de compliance será 

considerada penalmente relevante quando se omitiram, mas deveriam e poderiam agir, em 

razão da responsabilidade pela posição de garante a eles delegada pelos órgãos de gestão, 

sendo poderão ser responsabilizados se tiverem conhecimento de eventual prática de crimes 

que afrontem a conformidade legal e ética da empresa e imediatamente não apurarem e não 

comunicarem seus superiores e, eventualmente, às autoridades competentes. E assim 

entendemos uma vez que o nexo de causalidade se formou a partir do vínculo contratual de 

guardião e de gestor do programa de criminal compliance, nos limites da sua competência e 

na exata medida que assumiu o papel de estruturar, implementar e gerir a conformidade legal 

e ética daquela corporação, não exonerando, todavia, a responsabilização individual dos 

demais colaboradores.  

Por fim, no que importa aos deveres de vigilância e aos limites da 

responsabilização penal de diretores de compliance, concluímos que a implementação anterior 

e eficaz de mecanismos de prevenção à delitos por uma empresa permite a presunção relativa 

da conformidade legal e ética das suas atividades empresariais, ou seja, até prova em 

contrário. 

No que diz respeito às investigações internas, recomendamos a adequação das 

medidas de investigação em diferentes dimensões legais da privacidade que não é um direito 

absoluto do empregado, principalmente no que toca à apuração de crimes corporativos, 

elevando a necessidade dos programas de criminal compliance, cuja manutenção de garantias 

processuais penais em todas as oportunidades dessas investigações internas representa o modo 

ético mais adequado do sistema penal tirar pleno proveito da autorregulação das empresas, na 

sua tarefa de prevenir o crime ao menor custo das liberdades fundamentais, representantes da 

primeira geração de direitos constitucionalmente assegurados, em atenção à festejada função 

de contenção do ius puniendi. 
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Relativamente à questão central dessa pesquisa sobre a relevância e a necessidade 

da implementação de programas específicos de criminal compliance adaptados para as 

indústrias farmacêuticas, destinados a prevenção de delitos corporativos e de violações de 

princípios bioéticos, depreendemos que tais mecanismos definitivamente se revelam como um 

dos principais instrumentos de prevenção à criminalidade empresarial, desde que seja válido, 

efetivo, real, como exaustivamente mencionado ao longo da tese.  

Muito diferente das versões cosméticas da maioria dos sistemas de gestão em 

compliance adquiridos pelo mercado, a adoção de um programa de criminal compliance 

específico e adaptado ao setor farmacêutico é uma premente necessidade, fundamentalmente 

em razão do tipo de produto comercializado pela empresa, como medicamentos prescritos 

(com ou sem receita médica), do tipo de atividade realizada pela empresa, desde o fabrico ao 

marketing junto a consumidores, a possibilidade de atuar no setor público por meio de 

licitações ou atuar com as leis da livre iniciativa e de concorrência do setor privado, sem 

contar, por derradeiro, as inúmeras probabilidades de comissão de crimes que cada empresa 

potencialmente se sujeita, como amplamente demonstrado nas linhas anteriores. 

Discorremos também sobre duas circunstâncias problemáticas na atividade 

empresarial das indústrias farmacêuticas: conflitos de interesses na interação com médicos e a 

chamada judicialização da saúde, na tentativa de estabelecer pontos de contato e, com isso, 

emprestar as alternativas ofertadas pela cultura de compliance, conforme precedentes 

aplicados pelo direito estrangeiro. 

Nesse passo, indicamos que a regulação internacional atinente aos conflitos de 

interesse, especialmente o Sunshine Act, obriga e orienta, significativamente, a elevação do 

nível de integridade em rotina operacional das indústrias farmacêuticas, por meio de 

parâmetros de programas de compliance e por códigos de boas práticas médicas, mediante a 

obrigatória e máxima transparência nos aspectos financeiros da relação médico e indústria 

farmacêutica, não interferindo, contudo, na autonomia dos profissionais de saúde na 

oportunidade da prescrição de medicamentos.  

Ademais, interpretamos que o Sunshine Act integra o sistema legal complementar 

de combate à crimes corporativos, inicialmente de corrupção, ao buscar maior transparência 

no setor, que, no Brasil, ainda está a se desenvolver também com o Novo Código Penal e a 

novel previsão legal do crime de corrupção privada ou entre particulares, com a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica, além dos crimes ambientes como atualmente se 

verifica, e demais projetos de lei acima enumerados.  
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Ao final, ponderamos que os programas de criminal compliance preservam, com 

fiscalização e controles transparentes e eficientes, o profícuo vínculo entre indústria e 

profissionais de saúde,  sendo que seus potenciais conflitos éticos deverão ser resolvidos sob 

o prisma da supremacia do interesse do público (coletivo e/ou do paciente), em detrimento do 

interesse privado (do médico e/ou das indústrias farmacêuticas), em prestígio às inestimáveis 

contribuições prestadas pela digna classe médica e pelo imprescindível setor farmacêutico. 

Ainda acerca da transparência das movimentações financeiras mantidas entre 

indústria farmacêutica e profissionais da saúde, parece-me sempre louvável a disponibilização 

de informações ao público sobre os contratos mantidos por profissionais da saúde com 

indústrias em geral, com o escopo de aclarar conflitos de interesse na classe médica. Este é 

um grande passo. Contudo, ainda assim, temos dúvidas sobre sua efetiva utilidade sob a ótica 

do paciente, pois o fato de haver um sítio para consulta dessas relações contratuais não 

significa que as pessoas alterarão suas escolhas em prestígio aos médicos sem qualquer 

ligação com as indústrias. Pelo menos, a disponibilização das movimentações financeiras 

permite uma escolha melhor e, portanto, muito bem-vinda. 

Por fim, quanto à judicialização ada saúde, compreendemos que, apesar da 

legalidade da estratégia de marketing das indústrias farmacêuticas, a adoção de programas de 

compliance somente por questões bioéticas já faria sentido e certamente contribuiria para a 

mitigação dos seus impactos negativos, em reconhecimento da ética empresarial e do fomento 

da cultura de compliance.  

Entretanto, a curto prazo, a estratégia de marketing da judicialização está com os 

dias contados, pois há um Projeto de Lei nº 221/2015 que acresce tipos penais de corrupção 

médica, de fraude médica e patrocínio de fraude terapêutica, os quais buscam proteger e 

preencher formalmente às lacunas de legalidade - como se fosse uma “elisão penal” - 

utilizadas pelas indústrias farmacêuticas. Nesta esteira, parece-nos que a tipificação do crime 

de corrupção privada ou entre particulares e a nova ordem de imputação penal aos entes 

coletivos, nos termos previstos no Projeto de Novo Código Penal, transformará a adoção de 

programas de criminal compliance numa realidade próxima.  

Pontuamos também que indispensável será uma legislação estatal e normas 

internas no âmbito da autorregulação das corporações que determine a obrigatoriedade da 

implementação de programas de criminal compliance para todas as pessoas jurídicas, públicas 

e privadas, que se envolverem direta ou indiretamente com o setor farmacêutico e com a área 

da saúde como um todo, permitindo que tais mecanismos de prevenção, que públicos, quer 
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privados, em uma sintonia proporcionada pela transparência e pela participação de todos os 

interessados, atuem eficazmente na atividade empresarial farmacêutica e contribuam para a 

racionalização dos recursos destinados a efetivação desses direitos prestacionais, reservando 

ao Poder Judiciário uma função subsidiária, em benefício da sociedade em geral.  

Esses foram os principais resultados compilados ao longo da tese. 

Cabe ainda registrar alguns limites do presente estudo. Por primeiro, confessamos 

a complexidade de relacionar Direito Penal, compliance, Ética, Medicina e Indústria 

Farmacêutica. Cada uma dessas áreas do conhecimento demandou um aprofundamento 

mínimo para a compreensão do objetivo geral e que se espera em uma tese de doutoramento.  

Por segundo, salientamos novamente que o projeto inicial de pesquisa previa uma 

entrevista com diretores de compliance e, ao longo dos créditos e da literatura sobre o tema, 

percebemos que a entrevista não nos traria qualquer informação verossímil sobre a efetividade 

dos programas de compliance porque eventual ineficiência dos mecanismos adotados por 

esses diretores equivaleria a autodenúncia, com implicações imediatas de responsabilização 

pessoal e coletiva. Como pronunciamos na introdução, quando esse óbice foi apresentado aos 

ilustres membros da Banca de Qualificação, em julho de 2017, houve a sugestão de abortar a 

citada modalidade de entrevista e de assumir o compromisso de compararmos diversos 

códigos de ética dessas mesmas empresas, o que foi feito, porém sem êxito, todavia, haja vista 

que os documentos e procedimentos encontrados são muito próximos, quando não idênticos, o 

que reforça a ideia de cosmetic compliance. Esta foi a razão pela qual buscamos pesquisas, 

estudos, dados ou mesmo informações sobre a efetividade dos programas de compliance no 

Brasil ou no Estado de São Paulo, preferencialmente do setor farmacêutico ou mesmo mais 

amplo, como o setor privado da saúde em sua totalidade. Para nossa surpresa, mais uma 

frustração sobreveio porque simplesmente não encontramos dados ou pesquisas sobre 

programas de compliance no Brasil, exceto informativos e relatórios de auditorias 

independentes como a Deloitte, PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY) e 

KPMG, quatro principais empresas do ramo, conhecidas como as Big Four de Auditoria e 

Consultoria. E utilizamos somente a Pesquisa - Maturidade do Compliance no Brasil – KPMG 

– 2018 – 3ª Edição, dada sua metodologia, sua periodicidade, a quantidade e a qualidade dos 

dados e dos resultados nela expostos, sempre em busca de atingir o objetivo central e de 

contribuir com aspectos práticos dos programas de criminal compliance, panorama este não 

identificado em doutrinas nacionais sobre o tema em análise e indispensável para responder às 
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perguntas aqui formuladas. Dentro desses dois limites, ousamos afirmar que logramos êxito 

ao proporcionar concretude as nossas alegações.  

Com isso, o presente trabalho pretende contribuir para as discussões qualitativas e 

quantitativas sobre os programas de criminal compliance no Brasil. O tema, apesar da sua 

importância e crescente discussão, ainda dispõe de literatura teórica muito escassa e de quase 

inexistência de testes empíricos publicados no país, o que é curioso, no mínimo. Evidente que 

essa pesquisa não pretende esgotar a busca pela relação entre compliance e Direito Penal 

preventivo no setor farmacêutico, um dos mais regulados ao lado do setor bancário, ou outra 

área autorregulada, mas sim pretende suscitar interesse nessa linha de pesquisa. 

Como o debate e as críticas são inerentes ao ambiente acadêmico, pensamos que a 

corroboração ou mesmo a contestação dos resultados obtidos nesta tese por outros trabalhos 

podem aprimorar as recomendações sobre uma cultura de compliance destinada à prevenção 

de crimes corporativos (não somente de corrupção), caso haja alguma, a ser implementada nas 

empresas brasileiras, contribuindo, em última instância, para a adoção cada vez maior do 

instituto e para a consequente redução da criminalidade corporativa no Brasil. 

Em linhas gerais, aqui declinamos nosso pensar pois muito se fala em compliance, 

mas pouco se diz sobre a eficácia desses programas, donde, aliás, surgiu o interesse desta 

pesquisa, e fomos surpreendidos. De fato, não esperávamos que a implementação desses 

sistemas de gestão estivesse tão rasa, independentemente do porte da empresa. E cremos que 

isto se deve por falta de compreensão da cultura de compliance, tanto que o caráter preventivo 

de riscos por meio de mecanismos de controle somente ocorre quando já houve falha do 

programa, que não transformou a base da conformidade ética dos comportamentos, antes de 

temor da sanção, somente, para de hábito de agir com excelência. É dizer, ainda estamos 

petrificados nos cânones da regulação jurídica dos mercados, cuja coercitividade do aparato 

sancionatório estatal era bastante para a orientação dos agentes econômicos (players) de 

respeito à legalidade.  

Não estamos, portanto, a verificar comportamentos empresariais essencialmente 

éticos. Muito menos autorizados estamos a desenhar programas de criminal compliance. Não 

há base ética satisfatoriamente sólida para tanto, posto que a pujança dos programas de 

compliance funda-se na falência dos instrumentos jurídicos pautados apenas pela imposição 

de regras e normas, em completa crise de legitimidade e perda de efetividade, sem incentivos 

para o seu cumprimento, ao passo que a cultura de compliance proporciona maior 

legitimidade das suas orientações - jurídicas, éticas ou qualquer outra natureza - que são 
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aceitas racionalmente pelos interessados e assim transformam o meio social e os mecanismos 

funcionais da efetividade do próprio direito. 

Oportuno consignar que a ideia de efetividade dos programas de criminal 

compliance desafia que os agentes econômicos obedeçam aos comandos legais e éticos, 

simultaneamente, pela crença e pelo desestímulo moral e ético da sua violação, bem como 

pelo temor da sanção correspondente.  

Caso haja a prática de um crime em nome ou em benefício da empresa, importará 

a demonstração de que, a partir da ciência dos riscos compatíveis com a atividade 

empresarial, foram criados mecanismos de prevenção a delitos idôneos em identificar o 

ilícito, em comunicar às autoridades e em restaurar completa e imediatamente a conformidade 

legal no âmbito da corporação, a fim de comprovar um fato isolado, de um dos seus 

integrantes, mas que não há desvalor imputável à conduta da pessoa jurídica. 

Por fim, julgamos que os critérios e os incentivos econômicos e não econômicos 

para adoção de programas de criminal compliance não estão suficientemente claros e 

determinados pela regulação estatal, de modo a desmotivar os agentes econômicos do setor 

farmacêutico a cumprirem espontaneamente os preceitos da legalidade e da ética, que 

implementam mecanismos cosméticos de prevenção a riscos legais apenas para que não 

fiquem sujeitos à avaliação excessivamente discricionária por parte da autoridade 

administrativa sancionadora, com respaldo de uma visão utilitarista de sistema de criminal 

compliance que anula o potencial transformador de restaurar a união entre direito, moral e 

ética e de prevenção à criminalidade corporativa e à violação de princípios bioéticos. 
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