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1. Aportes iniciais 

Não há dúvidas de que a globalização teve influência direta na 

consolidação dos programas brasileiros de integridade e conformidade. Também 

não se olvida que o crescimento econômico brasileiro, diretamente ligado à 

balança comercial, fez com que incentivos estrangeiros fossem fomentados 

nacionalmente para que instrumentos de controle, ética, conformidade e 

combate à corrupção fossem conformados. 

No setor da saúde não foi diferente. Todavia, para compreender o 

fenômeno que envolveu o Brasil na exigência de que grandes, médias e até 

pequenas empresas se atualizassem no que diz respeito à ética e integridade 

organizacional de sua atividade, faz-se necessário contextualizar historicamente 

os momentos vividos pela Nação. 
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No âmbito desse universo de regras, orbitado por medidas de 

coordenação e controle, cuja finalidade era garantir a implementação efetiva, 

íntegra e transparente dos processos gerenciais, técnicos e operacionais das 

empresas do setor de saúde e outros, algumas ferramentas se mostraram 

necessárias. 

Verdadeiramente o “Compliance” (conformidade) nasceu de escândalos 

que ocorreram no Departamento de Defesa Norte Americano, cujos 

acontecimentos incentivaram o governo a reestabelecer a normalidade por meio 

de instrumentos destinados a implementar boas práticas de governança e 

conformidade ética. As medidas implementadas visavam à coesão corporativa, 

à simplificação e transparência de processos gerenciais e à conformidade 

regulatória que, sobretudo, conferiam credibilidade e respeito àqueles que 

implementassem as regras. 

Nesse sentido, com a expansão do mercado nacional na década de 1990, 

o Brasil contou com o apoio de organizações internacionais para manter estável 

a regulação econômica interna e, portanto, algumas leis destinadas ao público 

interno foram concebidas. Lei n° 8.429/92 (improbidade administrativa), Lei n° 

9.279/96 (concorrência desleal), e Lei n° 12.529/11 (defesa da concorrência), 

cuja principal finalidade foi alterar as funções do Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica (CADE). 

Mais adiante sobreveio a Lei n° 9.613/98 (crimes de "lavagem" ou 

ocultação de bens, direitos e valores), que instituiu o Conselho de Controle de 

Atividades Financeiras (COAF), hoje designado Unidade de Inteligência 

Financeira (UIF), atualizada em 2012, por meio da Lei n° 12.683, e, por fim, após 

algumas alterações no Código Penal (BRASIL, 1940), em especial a introdução 

do art. 337-B, entrou em vigor em 2014 a Lei n° 12.846/13, denominada Lei 

Anticorrupção (LAC), regulamentada pelo Decreto n° 8.420/15, que jogou luzes 

sobre a estrutura dos programas de Compliance e conformidade corporativa das 

organizações. 
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Dentre os avanços trazidos pela LAC está a possibilidade de 

responsabilizar pessoas jurídicas pela pratica de atos ímprobos que reflitam nos 

órgãos da Administração Pública, havendo também expressa previsão de que 

não se excluirá a responsabilização individual de dirigentes ou administradores 

das empresas ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do 

ato ilícito. A lei impõe às empresas multas de efetivo rigor e densidade que 

alcançam patamares de responsabilização à ordem de 20% do faturamento 

bruto das empresas e publicidade de sentença condenatória, o que prejudica 

sobremaneira a imagem das organizações (CARRÁ, 2018, p. 44-58). 

Além disso, a lei também estabelece sanções como a suspensão ou 

interrupção das atividades da empresa, dissolução compulsória e proibição de 

contratar com a administração pública por até 5 anos. Como se nota, trata-se de 

penalidades que visam ao engessamento das atividades da empresa. 

Não obstante, o que se busca na prática é fomentar a implementação de 

regras rígidas de governança corporativa, integridade e transparência nas 

organizações com vistas à prestação de serviço ético e responsável. 

A principal finalidade do programa de Compliance é a implementação de 

mecanismos, procedimentos regulatórios, manuais e protocolos de 

procedimentos internos, que visem à integridade da organização, 

disponibilizando canais de comunicação destinados à captação de denúncias 

sobre irregularidades e não conformidades (CUNHA, 2018). 

Busca-se, ainda, adotar como rotina, práticas auditáveis por meio de 

códigos de condutas em todos os escalões das organizações. Ou seja, os 

programas de Compliance ou de conformidade e governança corporativa têm 

por escopo fundamental o estabelecimento e a vivência em valores, propósitos 

e parâmetros que sejam sustentados pela plataforma da integridade, 

responsabilidade, ética e transparência decorrentes das boas práticas de gestão 

administrativa, técnica e operacionais de uma corporação empresarial 

(FRAZÃO; MEDEIROS, 2018, p. 71-104).  
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Por certo, não é diferente com o setor da saúde, especialmente na área 

médica empresarial, porquanto esta abrange uma ampla rede de sistemas 

conjugados, cuja interação entre serviços e produtos orbita clinicas e hospitais. 

São os chamados mercados laterais da área médica, os quais envidam esforços 

para estabelecer e cumprir planos e programas com vistas à saudável prestação 

ode serviços ou comercialização de produtos em conformidade com o código de 

ética médica, os Pareceres do Conselho Federal de Medicina e as Notas 

Técnicas sobre variados assuntos de notável relevância. 

Tudo isso com vistas à qualidade, integridade, ética e transparência na 

prestação de serviço de clínicas e unidades hospitalares que estejam em 

conformidade com as boas práticas de governança vigentes no setor. 

 

2. O “Tone from to the top”, “Whistleblowing” e a estrutura do 

Compliance em clínicas e hospitais 

Sob a perspectiva dos controles de qualidade e certificados de 

acreditação, o “Compliance” chega ao mercado da saúde, especialmente, em 

clinicas e hospitais, com a certeza de que aqueles que não se adaptarem às 

mudanças serão ultrapassados pela concorrência. 

A gestão das unidades e redes hospitalares, laboratórios e clinicas que 

contratam com o Poder Público já são exemplos concretos dessa transformação 

que alcançou o setor. 

O “Compliance” não é apenas a adesão aos planos de conformidade de 

uma organização a ser implantada por apenas um grupo de colaboradores, mas 

uma cultura interna, uma política de transparência, ética, integridade e 

conformidade, que alcança a cada um dos componentes de um hospital, clinica 

ou algum dos participantes do mercado lateral do setor (COIMBRA; MANZI, 

2010). 

Uma política de integridade pautada em planejamento, elaboração de 

documentos e condutas que possuem como principal difusor aquele que está no 
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topo da cadeia organizacional e hierárquica. Por isso usualmente adotou-se a 

expressão “tone from de top” ou “tone at the top”, que pode ser traduzido como 

“o exemplo vem de cima”. 

Trata-se efetivamente de um dos pilares do “Compliance” destinado a 

conferir eficiência à implementação do programa, ou seja, por meio dessa 

ferramenta os gestores, médicos e demais envolvidos no topo da hierarquia 

envolvem-se no compromisso de transformar a cultura, a política interna da 

organização. 

a expressão “tone at the top”, que significa o engajamento da 
alta administração da organização, ganha contornos ainda mais 
relevantes na estruturação de um programa efetivo de 
Compliance nas estatais, pois para além de conformar o 
necessário exemplo dos mais altos níveis de hierarquia, também 
tem o condão de perenizar a cultura de Compliance na empresa, 
conduzindo suas atividades a uma normalidade ética e 
relacional (CASTRO; GONÇALVES, 2019, p.23). 

 

Não obstante, alguns profissionais confundem Compliance com ética 

médica, o que são conceitos completamente distintos, uma vez que um é 

ferramenta de viabilização do outro. Silva (2016) alerta que “enquanto 

‘Compliance’ significa como eu observo as normas (como faço), ‘ética’ significa 

por que eu observo as normas (por que faço). A consciência do valor de agir em 

‘Compliance’ constitui a ética”. 

Na estrutura do “medical Compliance”, além de cumprir protocolos de 

integridade expressos nos planos e manuais da organização, bem como, atender 

às disposições éticas do código de ética médica, deve-se ter a preocupação com 

o público alvo do setor: os pacientes. 

Assim, conformidade em clinicas e hospitais tem a objetiva finalidade de 

garantir que os pacientes recebam os cuidados médicos adequados para sua 

especifica condição, e que procedimentos sejam realizados de forma segura e 

eficaz conforme estabelecido nos protocolos de Compliance. 
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As regras descritas nos planos e programas de medical Compliance 

visam, sobretudo, garantir que em caso de não conformidade ou verificação de 

riscos, estes possam ser gerenciados e tratados da forma mais adequada 

possível devido à sua previsibilidade operacional. 

Nesse contexto, análises rigorosas, protocolos de inspeção e 

regulamentos de saúde são alguns dos instrumentos da estrutura do medical 

Compliance em clinicas e hospitais, conforme a dimensão da organização. 

Na gestão dos riscos, funções, formulários e documentos de controle 

fazem parte do conjunto de regras e conformidade da organização, os quais 

destinam-se a detectar fraudes, que são condutas que podem prejudicar o 

estabelecimento médico.  

É o caso do “Whistleblowing” (BOATRIGHT, 1997, p.112) ou termo de 

denúncia, consolidada pela figura do “Whistleblower”, cuja atribuição é relatar ao 

“Compliance Officer” a existência de condutas internas em não conformidade a 

política de integridade estabelecida. O “Compliance Officer” é a pessoa 

responsável pela gestão e adequada aplicação do programa de Compliance em 

uma organização. 

A atribuição é desempenhada por qualquer membro da organização, cujo 

principal objetivo é detectar e informar condutas contrárias aos regulamentos da 

organização, a lei ou a moralidade que possam prejudicar de alguma forma o 

estabelecimento médico (CARVALHO, 2018, p. 128-132). 

Importa esclarecer que não se busca transmitir todas as coisas sem a 

devida e pertinente triagem de informações coletadas. As informações coletadas 

pela política de Whistleblowing”, por meio dos membros da Instituição médica, 

são tratadas pelo “Compliance Officer” de forma a verificar a relevância e grau 

de gravidade dos fatos verificados.  

Portanto, aquele que denuncia deve avaliar concretamente se é fato ou 

suposição da circunstância que a ele chega. Se já ocorreu ou se está ocorrendo. 

Se o agente tem histórico transgressor ou não. Porém, a análise acerca de quais 
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as medidas planejadas que devem ser adotadas de acordo com o “medical 

Compliance” estarão a cargo do “Compliance Officer”. 

Além disso, a constatação da denúncia e sua verossimilhança, bem como 

os riscos a ela inerentes elevam o grau de sensibilidade da forma como a 

questão deva ser tratada, ou seja, se o fato desconforme deve ser encaminhado 

e tratado internamente ou se demanda o encaminhamento a organismos 

externos (TRUELSON, 2001, p. 408). 

Desta forma, os canais de denúncias são ferramentas necessárias e de 

elevada eficiência na estrutura do medical Compliance, tanto quanto o “tone from 

the top”, ao qual a internalização das regras do programa de medical Compliance 

está intimamente ligada. 

Com efeito, na arquitetura estrutural de “Compliance” da organização de 

um hospital ou uma clínica, existe um relevante número de ferramentas e 

posturas de engajamento destinadas a apresentar os resultados alcançados aos 

colaboradores, resultados estes que decorrem do plano permeado pelo 

“Compliance Officer” ou pela comissão de “Compliance”.  

No entanto, sem a intenção de esgotar o tema, procuramos abordar 

alguns pontos importantes na linha de raciocínio da proposta de Selhorst, Dupont 

e Araújo (2018, p. 219-231) ao esclarecer que, 

Da vontade à implementação efetiva do programa de 
Compliance, a instituição deverá passar por alguns estágios de 
maturação, tais como mapeamento da cultura organizacional, 
regras e procedimentos já existentes, engajamento de 
colaboradores em diversos níveis, avaliação de custos e 
recursos disponíveis. Passada a fase de mapeamento, deverá 
ainda a instituição desenhar um programa de Compliance que 
efetivamente faça sentido para a sua realidade e nesta fase 
nascem os primeiros desafios. 

 

De outro lado, é preciso destacar que os programas de “Compliance” em 

hospitais e clinicas, a despeito de reduzirem os riscos com aspectos distorcidos 

da gestão da organização, não irão impedir que fraudes, condutas ilícitas 

ocorram, sendo relevante que haja, dentre os pilares fundamentais na 
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implementação do “Medical Compliance”, comprometimento da alta 

administração com a transformação da cultura organizacional. 

No mesmo sentido, a instituição do “Compliance Officer” ou de um comitê 

destinado à implementação do programa é de elevada importância, a fim de 

garantir que irregularidades e não-conformidades, ou mesmo crimes, sejam 

apurados de maneira isenta, com níveis de autonomia, independência e recursos 

sem que os responsáveis pelas apurações sejam penalizados por exercem suas 

atribuições. 

Assim, efetivamente ganha contornos um plano de gerenciamento de 

riscos organizacionais ou “Risk Assessment” de situações vivenciadas no âmbito 

das clinicas e hospitais que submete o setor à observação, análise e, 

consequentemente, à dinâmica implementada por um eficiente programa de 

“Medical Compliance”. 

Dessa forma, a análise de riscos é etapa essencial à 
implementação do programa de integridade, já que nesta fase 
players e colaboradores da empresa, de áreas diversas, com 
conhecimentos, percepções e opiniões diferentes, serão ouvidos 
e irão colaborar com informações que servirão de base para 
identificação das necessidades de Compliance na empresa 
(CASTRO; GONÇALVES, 2019, p.49). 

 

Seu principal objetivo é parametrizar como deverá ser implementada a 

estrutura adequada de um programa de “Medical Compliance” conforme o 

tamanho da organização, se pequena, média ou de grande porte. 

 

3. Responsabilidade criminal do “Compliance Officer” e a prática 

da “due dilligence” sob a ótica da legalidade 

Conforme se vem afirmando, os crimes cometidos no âmbito das relações 

econômicas são significativamente complexos. Trata-se de setores sujeitos à 

vasta regulamentação, sendo, portanto, necessário o acompanhamento das 
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atividades empresariais por parte de profissional (ou profissionais) 

especializado. 

Além disso, nesses delitos quase sempre existe a intersecção entre 

diferentes matérias jurídicas, como o direito tributário, societário, trabalhista e 

criminal, por exemplo, o que torna as situações em análise ainda mais sensíveis. 

Atualmente estamos no marco do Estado Regulador, em que existe um 

amplo campo de atuação para a iniciativa privada, porém com forte 

regulamentação por parte do Poder Público. Contudo, a estrutura estatal não 

dispõe de capacidade para fiscalizar todas as ações empreendidas por 

particulares, razão pela qual se repassa para a iniciativa privada uma série de 

deveres jurídicos de fiscalização (SILVEIRA; SAAD-DINIZ, 2015, p. 250).  

Ou seja, criam-se para empresas e empresários das mais diversas áreas 

de atuação diversas obrigações jurídicas, sendo que o descumprimento de 

várias delas pode ter consequências bastante severas. A lógica é a de que não 

existe ninguém melhor do que a própria empresa para fiscalizar suas próprias 

atividades. 

Esta transferência de obrigações jurídicas é o que se convencionou 

chamar de “autorregulação regulada” (enforced self-regulation), que nada mais 

é do que uma forma de regulação estatal no mundo empresarial, subordinada a 

fins ou interesses pré-determinados pelo Estado, que reorienta seu interesse à 

distância (COCA VILA, 2013, p.51). 

É neste contexto que surge a figura de um profissional dotado de 

expertise, e cuja função será exatamente a de implementar e acompanhar os 

programas de “Compliance” nas empresas. O “Compliance Officer”, portanto, 

pode ser definido como o profissional responsável pelo programa de Compliance 

de uma empresa. 

Nesse sentido, os deveres de fiscalização, que são próprios dos altos 

quadros da empresa, podem ser delegados a terceiros internos ou externos à 

empresa (SILVA SÁNCHEZ, 2013, p. 103). Portanto, a responsabilidade pelo 
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cumprimento do programa de Compliance poderá ser delegada a um único 

profissional, a um departamento integrado por vários profissionais, ou, ainda, a 

um profissional externo à empresa. 

Sua missão dentro da estrutura empresarial poderá ser a de atuar na 

elaboração ou revisão de um programa de conformidade, na capacitação e 

treinamento dos funcionários da empresa, como também a de fiscalizar e 

investigar eventos que não correspondam às condutas éticas e legais 

esperadas. 

Como é possível imaginar, as questões envolvendo a responsabilização 

da figura do “Compliance Officer” são consideravelmente complexas. Isso 

porque se trata de profissionais das mais diversas áreas de formação, e, 

portanto, com diferentes arcabouços teóricos e práticos. Além disso, não seria 

razoável sustentar que o “Compliance Officer” deva assumir sozinho a 

responsabilidade por todo e qualquer evento delituoso praticado dentro da 

empresa. 

Considera-se que sua função primária é emitir alertas sobre riscos 

evidentes e inerentes às decisões a serem tomadas pela companhia. Se, ao 

contrário, o “Compliance Officer” se tornasse responsável pelas decisões em si, 

ele deveria ser o executivo principal da empresa, e não apenas integrante de 

uma área de assessoria (SILVEIRA; SAAD-DINIZ, 2015, p. 144). 

Em face de todo o exposto, abrem-se diversas indagações acerca da 

responsabilidade jurídica desses profissionais. Se é verdade, conforme se 

afirmou, que os “Compliance Officers” recebem o encargo de fiscalizar as 

condutas de funcionários e executivos, será que também poderão ser 

responsabilizados por qualquer evento ilícito cometido dentro da empresa? Se, 

ao contrário, existem limites para sua responsabilização, que limites são esses? 

Relativamente à sua responsabilidade em matéria criminal, podemos 

afirmar que não existem deveres jurídicos destinados diretamente ao 

“Compliance Officer”.  
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Conforme aludimos anteriormente, o Decreto nº 8.420/15, que 

regulamentou a Lei Anticorrupção, introduziu pela primeira vez na legislação 

brasileira a figura do responsável pela aplicação do programa de integridade, 

também conhecido como “Compliance Officer”.  

Estabeleceu em seu art. 42, inciso IX, que a avaliação do programa de 

integridade seguirá, em razão de sua existência e aplicabilidade, conforme 

objetivos parâmetros de autoridade, estrutura e independência da instância 

responsável destinada a colocar em prática o programa de “Compliance”, 

fiscalizando o cumprimento das medidas fiscalizatórias no âmbito da Instituição 

médica. 

Esse dispositivo regulamenta o art. 7°, VIII, da Lei Anticorrupção, o qual 

estabelece que será levado em consideração, para fins de abrandamento das 

sanções impostas pela lei, “a existência de mecanismos e procedimentos 

internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a 

aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica”. 

Assim, por um lado, seria equivocado supor que o “Compliance Officer” 

devesse assumir, automaticamente, a responsabilidade por qualquer evento 

danoso na empresa. Isto significaria submetê-lo à responsabilização criminal 

objetiva, atribuindo-lhe responsabilidades sem a verificação de dolo ou culpa.  

Como explica Bitencourt (2003, p. 305), a presunção objetiva de 

responsabilidade criminal se satisfaz: 

[...] com a simples realização de um injusto típico como 
fundamento da pena, o que é incompatível com a atual 
concepção tripartida do delito, como conduta típica, antijurídica 
e culpável. [...] abre-se a possibilidade de imputar a prática de 
um crime, com a correspondente imposição da pena, sem que 
seja necessário indagar sobre a concreta posição individual 
daquele que teria infringido as normas penais, ou seja, sem 
valorar as circunstâncias de imputabilidade e exigibilidade. 

 

Por outro lado, não se pode afirmar que o “Compliance Officer” não tem 

responsabilidade alguma com relação aos delitos sujeitos à sua fiscalização. 
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Pelo contrário, na medida de sua culpabilidade, a posição do “Compliance 

Officer” nos quadros da empresa poderá influir em sua responsabilização. 

Como regra geral, pode-se afirmar que o “Compliance Officer” não terá 

deveres executivos na empresa, exercendo função de assessoria nas empresas, 

de forma que não poderá ser punido simplesmente pelo fato de haver falhas na 

esfera de sua atribuição. Como explica Scandelari (2015, p. 166): 

[...] o Compliance Officer não tem faculdades executivas na 
empresa, razão pela qual não se lhe pode impor o dever de 
efetivamente impedir a ocorrência de um resultado típico, se não 
o de obter (ativa ou passivamente) um determinado 
conhecimento a respeito do descumprimento do programa da 
empresa (ou da lei) e de comunicá-lo a quem puder tratá-lo. 

 

Não obstante, entendemos que o cargo ocupado pelo “Compliance 

Officer” nos quadros da empresa se equipara a de um executivo, caso em que 

este assumiria responsabilidades comparáveis às da alta direção. Nesta 

hipótese, o “Compliance Officer” deve adotar todas as medidas necessárias para 

prevenir a ocorrência de danos aos bens jurídicos. 

Além disso, embora a lei não direcione responsabilidade diretamente ao 

“Compliance Officer”, existem algumas construções doutrinárias e 

jurisprudenciais que poderiam ensejar a responsabilização do “Compliance 

Officer”. São elas: i) Responsabilidade por crimes comissivos por omissão, no 

caso da assunção do dever de garante pelo “Compliance Officer”; (ii) 

Reponsabilidade pela aplicação da teoria da cegueira deliberada; (iii) 

Responsabilidade por coautoria no caso da aplicação da Teoria do Domínio do 

Fato, no caso de coautoria. 

 

3.1. Responsabilidade por crimes comissivos por omissão, no 

caso da assunção do dever de garante pelo “Compliance Officer” 

A conduta regulada pelo Direito Penal pode prever tanto a proibição de 

um “fazer” quanto de um “não fazer”. Ou seja, pode a lei descrever uma ação, 
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cuja abstenção a lei impõe (ex: não matar), como pode a lei punir uma omissão, 

impondo, portanto, uma ação (ex: omissão de socorro, prevista no art. 135, do 

Código Penal); ou ainda, o art. 269, do Código Penal, que estabelece como crime 

a conduta de “Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja 

notificação é compulsória”. 

Todavia, pode ocorrer também que um delito que seria tipicamente 

praticado por ação, seja cometido por omissão. Esse caso se dá, por exemplo, 

quando um médico intencionalmente causa a morte de um paciente deixando de 

lhe alimentar ou medicar, ou ainda, quando uma mãe deixa de alimentar seu 

bebê, levando-o a óbito. 

Esses delitos são chamados pela doutrina de crimes comissivos por 

omissão ou crimes omissivos impróprios. O Código Penal estabelece, por 

exemplo, em seu art. 13, §2º, alíneas “a”, “b” e “c”, que a existência do crime 

depende de seus resultados, cujo delito somente se pode imputar a quem o 

cometeu.  

Nesse sentido, a referida Lei considera causa, as ações ou omissões que 

contribuem para resultado criminoso. Ademais, a relevância da omissão, no 

âmbito penal, se dá quando aquele que se omite devia e podia ter agido para 

evitar o resultado e não o fez, caracterizando a incumbência aquele que (i) tenha 

por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; (ii) de outra forma, assumiu 

a responsabilidade de impedir o resultado; (iii) com seu comportamento anterior, 

criou o risco da ocorrência do resultado. 

Perceba-se, portanto, que tanto uma conduta ativa quanto uma conduta 

omissiva podem ser consideradas causas de um delito. Contudo, para que uma 

omissão seja penalmente relevante, é necessário que o responsável pela 

omissão tenha assumido a posição de garante da respectiva relação. 

A posição de garante, conforme disposto no referido dispositivo legal, 

pode ocorrer da seguinte forma: (i) Fundamentação imediata do dever em virtude 

um preceito jurídico (lei); (ii) Fundamentação do dever por especial aceitação 
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(negócio jurídico ou contrato); (iii) Fundamentação por um dever precedente 

(ingerência). (SOUZA; JAPIASSÚ, 2012, p.209). 

Desse modo, o “Compliance Officer” pode assumir (i) legalmente o dever 

de garantia, quando seu cargo for equiparável a de um alto executivo da 

empresa; (ii) contratualmente, quando sua contratação perante a empresa previr 

exatamente este dever de garantia. 

Porém suas obrigações, em qualquer hipótese, estarão sujeitas à 

verificação de sua efetiva participação no delito, o que sempre se dará a título 

doloso. Não se pode cogitar de sua responsabilização objetiva. Além disso, sua 

participação tampouco poderá se dar mediante culpa, visto que a punição a título 

de culpa deve vir expressa em lei, o que não ocorre em relação a fraudes, por 

exemplo. 

Portanto, se o “Compliance Officer” tiver cumprido todos os seus deveres 

para impedir o delito, como efetuar registros contábeis que reflitam de forma 

completa e precisa as transações da pessoa jurídica, colocar e prática os 

procedimentos específicos para prevenir fraudes, reportar as ações irregulares, 

por exemplo, não há como se configurar sua participação em qualquer crime 

cometido no âmbito da empresa. 

 

3.2. Reponsabilidade pela aplicação da Teoria da Cegueira 

Deliberada 

Pode ocorre, contudo, o caso em que o “Compliance Officer” se coloque 

intencionalmente em uma posição de não buscar sequer ter conhecimento dos 

eventos fraudulentos da empresa, para não ter que tomar parte em sua 

fiscalização. 

A este evento doutrina e jurisprudência denominam “Cegueira 

Deliberada”, já, Aido (2018, p.6) esclarece que: 

A Cegueira Deliberada, ou em inglês (tratando-se de uma figura 
proveniente do Direito anglo-saxónico) Willful blindness – numa 
definição genérica - é o termo usado no Direito Penal para 
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descrever a situação do sujeito que, com vista a evitar a 
responsabilidade penal ou a obter algum benefício pela prática 
de um ato ilícito, coloca-se, intencionalmente, a si mesmo, em 
estado de ignorância relativamente aos aspetos penalmente 
relevantes da sua conduta. 

 

Em linhas gerais, assevera o autor, podemos entender que haverá 

cegueira deliberada em sentido estrito, pelo menos, nas seguintes situações: (i) 

o sujeito renuncia a obter conhecimento por preguiça ou para evitar 

complicações; (ii) o sujeito que renuncia a obter o conhecimento por razões de 

eficácia, e que passa a assinar documentos sem os ler, por exemplo; (iii) o sujeito 

renuncia a obter o conhecimento por não acreditar que lhe seja fornecida a 

informação; e (iv) o sujeito que renuncia obter o conhecimento para assim poder 

evitar uma eventual imputação de responsabilidade (AIDO, 2018, p. 57-58). 

 

3.3. Responsabilidade por coautoria no caso da aplicação da 

teoria do domínio do fato, no caso de coautoria 

A Teoria do Domínio do Fato foi desenvolvida pelo jurista alemão Claus 

Roxin e hoje é um dos critérios determinantes para a delimitação da autoria nos 

crimes dolosos. A discussão situa-se no âmbito do concurso de agentes, em que 

se busca definir com clareza o limite teórico entre as figuras da autoria e da 

coautoria, de um lado, e de outro, a da participação. 

Em termos de técnica legislativa, quando se fala em concurso de agentes, 

considera-se que existem diferentes intensidades de execução de um crime. 

Algumas teorias buscam dar conta de explicar estas diferentes e propor 

diferentes modelos de responsabilização (SOUZA; JAPIASSÚ, 2012, p. 287). 

O que se pretende saber, neste ponto, é em que casos se poderia 

considerar que o “Compliance Officer” pode ser responsabilizado como coautor 

ou partícipe dos delitos perpetrados por seus superiores.  
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Segundo esta teoria, será autor do crime aquele que for o “senhor do fato”, 

isto é, aquele que domina a decisão sobre o “se” e o “como” a ação típica será 

realizada. 

Segundo Roxin (2000, p. 337), a autoria restará caracterizada quando: (i) 

a ação típica é realizada pessoalmente (domínio da ação); (ii) a ação é 

executada através de interposta pessoas, de forma que, segundo parâmetros 

jurídicos, é considerada desprovida de liberdade ou não conhece o sentido de 

sua ação (domínio da vontade); ou (iii) quando na fase executiva se presta 

contribuição significativa ao fato funcional (domínio funcional do fato). 

Relativamente à Teoria do Domínio da Vontade, por meio de aparato 

organizado de poder, a qual ficou conhecida no Brasil devido ao julgamento da 

Ação penal 470, Caso Mensalão, esta foi desenvolvida por Roxin (SANTOS, 

2006) e se opera da seguinte forma: 

A quarta modalidade de domínio da vontade desenvolvida por 
Roxin constitui uma nova construção diante das hipóteses 
tradicionais de autoria mediata. É o caso da submissão do 
executor do fato a um aparato de poder capaz de assegurar 
obediência ao homem de trás mesmo nas hipóteses em que 
inexiste ameaça ou erro, pois o próprio aparato como tal garante 
o cumprimento das ordens. Aquele que ordena não precisa, 
nessas circunstâncias, recorrer à ameaça ou ao erro do autor 
imediato, pois o aparato de poder, na falta do indivíduo 
destacado para o cumprimento da ordem, possui outro à 
disposição que possa assumir sua função. Por isso, é uma 
característica dessa forma de autoria mediata que o homem de 
trás com frequência não conheça pessoalmente o executor. De 
acordo com a teoria do domínio da vontade por meio de aparatos 
organizados de poder, o autor mediato está na manivela de 
comando de um aparato de poder, independente do grau de 
hierarquia, e por meio de uma ordem pode produzir fatos 
puníveis que não dependem da individualidade do executor. 
Para que exista esse domínio da organização são necessários 
três pressupostos. O primeiro, que o homem de trás exerça um 
poder de comando no âmbito da organização; o segundo, que a 
organização esteja desvinculada do direito; e o terceiro, que os 
executores individuais sejam substituíveis, ou seja, fungíveis, de 
maneira que, caso não se possa contar com a atuação de um 
determinado executor, outro irá agir em seu lugar. 
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Nesses casos o “Compliance Officer” somente poderia ser 

responsabilizado por atos realizados em coautoria ou participação com seus 

superiores, quando for substancialmente comprovado a existência do elemento 

dolo na conduta, sendo necessário buscar qual o tipo de proveito que o 

“Compliance Officer” auferiu ou pretendeu auferir ao tomar parte na ação 

criminosa. 

 

4. Aportes finais 

Ao longo deste trabalho buscamos identificar alguns dos principais 

aspectos da estrutura do “Medical Compliance”, compreendo a responsabilidade 

jurídica do “Compliance Officer” nas organizações médico-hospitalares. 

Seu objetivo é criar uma cultura de ética empresarial, em que as ações 

das empresas que operam no setor de Saúde, como clínicas e hospitais, sejam 

pautadas pela conformidade e integridade jurídicas. Além disso, demonstrar que 

o Medical Compliance se trata de um dos principais instrumentos de controle e 

regulação de condutas e protocolos éticos de transparência no setor da saúde, 

cuja principal utilização deflagra o manejo de instrumentos de eficácia e 

efetividade em sua implementação. 

O “Medical Compliance” é a aplicação do modelo de ética empresarial, 

padronização e fiscalização estabelecido pela legislação à iniciativa privada, 

especialmente às empresas que atuam na área médico-hospitalar. 

Destarte, os programas de “Compliance” em hospitais e clínicas médicas, 

a despeito de reduzirem os riscos com aspectos distorcidos da gestão da 

organização, não irão impedir que fraudes, condutas ilícitas ocorram. Nesse 

sentido, a compreensão de algumas ferramentas disponíveis à cultura de 

conformidade, são pilares fundamentais na implementação do programa, 

mormente pela necessidade do efetivo comprometimento da alta administração 

com a transformação da cultura organizacional. 
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As atividades econômicas são permeadas por elevada quantidade de 

regulamentos e normas técnicas, mostrando-se imperioso a existência de um 

profissional, ou grupo de profissionais, que assuma a gestão dos diversos 

mecanismos de controle interno que estão sendo introduzidos nas empresas. 

Este é o papel desempenhado pelo “Compliance Officer”. Todavia, é 

preciso inferir que junto ao “Compliance Officer”, existem outros aspectos como 

“tone from to the top”, a política de Whistleblowing, Due Dilligence, entre outros 

componentes da estrutura da política de conformidade corporativa. 

Por fim destacamos a capital importância da implementação de um 

programa de “Compliance” de qualidade por meio de profissionais capacitados, 

cujo principal objetivo é reduzir custos, gerenciar riscos, estabelecer protocolos 

de integridade e transparência elevando a credibilidade das organizações. 
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