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NORMA DE CRIMINAL COMPLIANCE COMO 
RECONSTRUÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
DAS NORMAS JURÍDICAS: DA VALORAÇÃO 
E IMPERATIVIDADE À CONSTRUÇÃO DO 
IMAGINÁRIO SOCIAL.

Décio Franco David1

Jaqueline Alexandra Maccoppi2

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho corresponde à apresentação realizada no IV Simpósio 
CientíQco dos Jovens Penalistas dos Grupos Brasileiro e Argentino da As-
sociação Internacional de Direito Penal (AIDP), realizado na Universidade 
Federal de Minas Gerais, em 10 de outubro de 2018. Aproveita-se a opor-
tunidade para formalizar o agradecimento ao Professor Eduardo Saad-Diniz 
por todo esforço e organização no evento, pois além de ser um dos dou-
trinadores mais importantes à disseminação doutrinária do compliance no 
país3, possibilitou um espaço democrático e interdisciplinar fundamental 
ao objetivo do evento.

Diferente das demais apresentações que ocorreram no evento, este 
trabalho não possui um enfoque majoritariamente teórico, busca-se, pri-
mordialmente, confrontar um problema prático por intermédio da correta 
compreensão teórica do fenômeno de assimilação de conteúdo das normas 
de compliance (ou integridade conforme termo apresentado em leis na-
cionais4) nas atividades cotidianas de uma pessoa jurídica. Desta forma, 
a pergunta que delimita o problema deste artigo corresponde à seguinte 
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indagação: “Qual a natureza jurídica da norma de criminal compliance e o 
que faz um indivíduo se submeter a ela?”.

Para isso, parte-se da concepção de que o compliance objetiva não 
apenas o exercício de controle social de pessoas jurídicas5, mas, essen-
cialmente, uma mudança do paradigma de atividade empresarial6, 
possibilitando uma construção de um modelo ético de relações econômicas 
por intermédio da mudança cultural da empresa7.

A ideia delimitadora do tema surgiu em virtude de debates realizados 
sobre um trabalho anterior8, no qual fora discutido o compliance como fator 
de retirada do potencial conhecimento da ilicitude por intermédio da incorreta 
implementação de um programa de compliance. A premissa da qual o trabalho 
anterior partiu, identiQca o grupo de funcionários de uma pessoa jurídica como 
massa ou multidão, sobre a qual incidem as constatações psicanalíticas da psi-
cologia de massas/multidões, o que decorre do fato de que a atuação dentro de 
cada grupo de pessoas e o treinamento em programas de compliance objetivam 
a uniformização de um padrão coletivo de condutas por toda a empresa9.

Esse tema pode parecer novo para o Direito (principalmente para o 
Penal), mas é assunto bastante trabalhado pela psicologia sob a temática da 
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psicologia das massas ou das multidões, a qual “trata o ser individual como 
membro de uma tribo, um povo, uma casta, uma classe, uma instituição, ou 
como parte de uma aglomeração que se organiza como massa em determina-
do momento, para certo Qm”10. Além disso, o tema sempre acompanhou os 
estudos sobre psicologia individual, pois, conforme destaca Sigmund Freud, 
“desde o início houve dois tipos de psicologia, a dos indivíduos da massa e 
a do pai, chefe ou líder”11. Pode-se aQrmar, com Ricardo Goldenberg, que é 
na virada do Século XX que o tema da psicologia das massas eclode12.

Um dos pioneiros no tema foi Gustave Le Bon o qual tentou identiQcar 
uma lei mental das multidões13. É cediço que este autor se valeu fortemente 
do critério racial para deQnir a uniformidade psicológica das multidões. Para 
ele, as multidões de raça europeia estariam em um patamar mais elevado 
que as latinoamericanas14, o que é característica do pensamento biologicista 
dominante à época, conforme se veriQca com a forte inkuência da Escola 
Positivista Italiana no Direito penal. No entanto, embora a proposta de Le 
Bom forneça um campo para novos estudos, reitera-se que seu fundamento 
discriminatório obriga sua refutação.

Além disso, a abordagem iniciada por Le Bon acaba mais bem de-
senvolvida por Sigmund Freud, para quem o indivíduo no interior de uma 
massa experimenta “uma mudança frequentemente profunda de sua atividade 
anímica. Sua afetividade é extraordinariamente intensiQcada, sua capacida-
de intelectual claramente diminuída”15. Contudo, tamanha constatação não 
ocorre de forma simpliQcada. Para tanto, primeiramente, faz-se necessário en-
tender que os agrupamentos coletivos (sociedades) são, “em seu nível mais 
fundamental, circuitos de afetos”16. São os afetos produzidos pelas sociedades 
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enquanto formas de força de adesão que permitem que os indivíduos assumam 
certas possibilidades de vida, de modo que “formas de vida determinadas se 
fundamentam em afetos especíQcos, ou seja, elas precisam de tais afetos para 
continuar a se repetir, a impor seus modos de ordenamento deQnindo, com 
isso, o campo do possível”17. É justamente dentro desse contexto – que expressa 
a realidade existente dentro de uma empresa – que a pergunta originária deste 
trabalho objetiva ser respondida. Isto porque, enquanto multidão ou massa, 
conforme explica Freud, há uma espécie de alma coletiva, em que o indivíduo 
perde sua “consciência” e passa a ser guiada pelo inconsciente da massa, ou 
seja, há um nivelamento por baixo, que induz comportamentos ilícitos, os 
quais possivelmente não seriam praticados se o indivíduo não estivesse na 
massa. Apenas para esclarecimentos metodológicos, a pesquisa proposta foi 
desenvolvida por meio de pesquisa bibliográQca, utilizando-se como método de 
abordagem o dedutivo e a técnica de coleta se desenvolveu por documentação 
indireta (livros, artigos cientíQcos, jornais e outros canais midiáticos).

2. A NATUREZA JURÍDICA DAS NORMAS DE CRIMI
NAL COMPLIANCE: REFLEXÃO A PARTIR DA TEORIA DA 
NORMA

Todo e qualquer instituto que objetiva exercer controle social deve pos-
suir três elementos: a) norma; b) sanção; e, c) processo18. Com os programas 
de criminal compliance não é diferente, sendo necessário delimitar o alcance 
e a estruturação desses três elementos dentro dos programas propostos. To-
davia, em virtude da delimitação temática aqui escolhida, apenas o primeiro 
elemento (norma) será trabalhado.

Dimitri Dimoulis acertadamente aQrma que a “norma deve ser com-
preendida com precisão para permitir sua aplicação em casos concretos”19, 
sendo assim, a grande diQculdade de um programa de compliace está na 
obtenção de uma compreensão adequada. Principalmente, pelo fato de 
que as normas que regulam o instituto no Brasil não demonstram nenhu-
ma preocupação “em explorar a dimensão axiológica da integridade como 
norma-princípio”20.

17. SAFATLE, Vladimir. Op. cit.

18. BUSATO, Paulo César. Fundamentos para um Direito penal democrático. 4. ed. São Paulo: Atlas, 

19. DIMOULIS, Dimitri. Manual de introdução ao estudo do Direito -

20. FONSECA, Antonio. Programa de compliance

VeriQca-se da leitura das principais normativas vigentes21 a deQni-
ção clara de que a regra a ser aplicada ao programa de compliance deve 
ser delimitada pela própria pessoa jurídica interessada, seja ela de Direito 
privado ou público. Desta forma, conforme se vê abaixo, as características 
centrais que são inerentes a todas as normas jurídicas não serão suQcientes 
para reconhecer que as normas internas de uma empresa alcem ao status de 
norma jurídica por si só. Nesse sentido, é preciso ter sempre em mente que 
a norma de compliance (seja criminal ou de qualquer outra área), tenderá 
a seguir os pressupostos do ramo da atividade desempenhada e das Qnali-
dades traçadas ao programa, o que não signiQca realizar uma construção 
positivada. Por tal razão, Arnaldo Vasconcelos aQrma que “Direito não im-
plica positividade, isto é, o Direito não há de ser necessariamente positivo. 
Tanto o Direito positivo como o não positivo, ou natural, são igualmente 
Direito”22, principalmente quando o conteúdo de regulação da norma esti-
ver vinculado a concepções éticas e morais, como ocorre com os programas 
de compliance. Obviamente, ao se tratar de normas penais, a positivação 
será sempre um pré-requisito em virtude do princípio da legalidade.

Contudo, tanto a Lei nº 12.846/2013, quanto o Decreto nº 
8420/2015 vinculam a efetividade de um programa aos Códigos de Ética/
Conduta da pessoa jurídica. Já a Lei nº 13.303/2016 determina a menção 
ao programa de compliance no estatuto social. Das três normativas, veriQ-
ca-se o direcionamento de norma extrajurídica (norma ética prescrita em 
código interno) produzindo efeitos jurídicos (diminuição de pena ou ser-
vindo de critério de imputação), ressaltando sua aplicabilidade em matéria 
penal, desde que, para tanto, reconheça-se a possibilidade de responsabili-
zação penal de pessoas jurídicas.

Segundo Artur Gueiros e Carlos Eduardo Japiassú, as normas ju-
rídicas (em especial as de natureza penal) são “dotadas dos caracteres da 
generalidade, da abstração, da bilateralidade – pois estabelecem direitos 
e, em contrapartida, impõem obrigações – , bem como da coercibilida-
de e da imperatividade”23. Aqui, torna-se imperiosa uma correção, pois, 
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conforme pesquisa aprofundada de Arnaldo Vasconcelos, alguns desses 
elementos são pseudocaracterísticas24. Segundo o jusQlófoso cearense, as 
normas jurídicas possuem apenas três características: a) bilateralidade; b) 
disjunção; e, c) sanção. A bilateralidade corresponde ao fato do Direito, 
enquanto regulador de relações sociais, impor efeitos sinalagmáticos, isto 
é, “do posicionamento das partes decorrem direitos, obrigações, preten-
sões, ações e exceções”25. A disjunção é a característica por meio do qual 
o enunciado normativo se conforma26: “a norma se expressa na forma de 
um juízo composto de duas partes. Numa delas, enuncia-se a prestação 
como resultado desejado; na outra, a sanção, que será a decorrência da não 
realização daquele objetivo”27. Segundo Vasconcelos,

A norma jurídica apresenta estrutura disjuntiva simplesmente porque apenas 
desse modo poderá traduzir as possibilidade contempladas nos momentos 
distintos da endonorma (a prestação) e da perinorma (a sanção). A situação 
coexistencial (H) e a não-prestação (ñP) constituem pressupostos de fato, 
que colocam, de maneira alternativa, as possibilidades da prestação (P) e da 
sanção (S). Essas possibilidades se expressam pelo verbo dever ser, porquanto 
só assim poder-se-á Qgurar a liberdade que se efetiva na conduta. As situações 
abrangidas pela norma cifram-se na seguinte alternativa: cumprir a presta-
ção espontaneamente ou, em caso negativo, ter de submeter-se a possível 
consequência daí advinda, que será a sanção, ou melhor, o resultado desta28.

Por Qm, a sanção corresponde à garantia jurídica da determinação nor-
mativa, haja vista ser “um dever ser resultante da não prestação”29, que, para 
o autor, pode ser tanto punitiva quando compensatória30.

Em sentido próximo, Miguel Reale aQrmava que a norma jurídica 
possui como características uma estrutura proposicional e um enunciado de 
dever ser31. Agregadas às duas características, igualmente a Vasconcelos, Reale 

24. VASCONCELOS, Arnaldo. Op. cit.

 VASCONCELOS, Arnaldo. Op. cit.
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30. VASCONCELOS, Arnaldo. Op. cit.
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também atribuía à sanção um efeito garantístico de cumprimento32.

Todavia, ao retornar à indagação do presente texto, é impossível não 
reconhecer que se está diante de um espaço comum entre a Moral e o Direi-
to33. AQnal, ao tempo em que os programas de compliance (gerais e criminais) 
objetivam estabelecer códigos de condutas, buscam, igualmente, o desenvol-
vimento de atuações honestas. Um programa de compliance que se distancie 
de preceitos éticos não é um programa de integridade efetivo34. Como aQr-
mava Miguel Reale, as “normas éticas existem para serem executadas”35

Essa mescla entre o campo ético e o jurídico é sempre nebulosa, no-
tadamente quando são feitas interpretações do tema a partir de autores 
neokantistas, como, v.g., Max Ernst Mayer (ou o próprio Reale acima men-
cionado), para quem, diante da relação entre Moral e Direito, aQrma que “o 
Direito constitui um máximo ético em força, eQcácia e em resultado”36. Em 
uma tentativa de sistematizar os limites das duas esferas, María José Falcon y 
Tella indica sete critérios: a) sujeito; b) objeto; c) valoração; d) caráter coativo 
(ou não coativo); e) pelo caráter heterônomo e autônomo; f ) pelo tipo de 
norma; e, g) pelo Qm perseguido.

Quanto ao sujeito, no Direito vigora a bilateralidade, enquanto 
que na Moral é vigente a unilateralidade. Na bilateralidade os atos dos 
sujeitos envolvidos na relação fática se contrapõem, enquanto que na 
unilateralidade, não existe uma contraposição de fatos, mas apenas as 
diversas opções de um mesmo sujeito, haja vista ser algo imanente37. Na 
diferenciação pelo objeto, afirma-se que o Direito “presta sua atenção ao 
aspecto ‘externo’ dos atos, enquanto que a Moral entra nos motivos ‘inter-
nos’ do atuar”38. De acordo com o critério da valoração “os atos jurídicos 
podem ser considerados ilícitos ou lícitos, conforme estejam ou não im-
pedidos pela lei. Pelo contrário, os atos morais são devidos ou indevidos, 
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em virtude da aceitação ou não pela consciência do próprio sujeito”39. 
Quanto ao critério de coatividade, verifica-se que o Direito é impositivo, 
de modo que o cumprimento de uma norma ética se dá apenas pelo valor 
intrínseco que ordena40. O quinto critério difere o Direito em virtude 
dele se heterônomo, “pois vem imposto ao sujeito desde fora, enquanto 
que há autonomia na Moral, porque é a vontade mesma do indivíduo e 
que, soberanamente, dita sua própria lei”41. Destaca-se uma consequência 
a partir deste critério: a ignorância do Direito não exime a pessoa de seu 
cumprimento normativo; já no pertinente à moral, sim42. O sexto critério 
(pelo tipo de norma) possibilita afirmar que a norma jurídica é hipotética 
(um meio para conseguir um fim), ao tempo que a norma moral é categó-
rica (um fim em si mesmo)43. Por fim, o último critério apresentado pela 
jurista espanhola é uma mescla de fatores de distinção. Afirma a autora 
que o Direito se ordena “ao fim ‘temporário’ do homem, a Moral a sua 
finalidade ‘última’. Aquele quer fazer bons cidadãos, esta, fazer Santos. O 
Direito ordena a convivência humana. É um meio a serviço da sociedade. 
A moral, pelo contrário, tenta realizar os valore supremos da pessoa, a 
bondade”44. Nesse diapasão, destaca que o “valor supremo do Direito 
é a justiça, o da Moral a bondade e a honestidade”45. Por tal razão, suas 
finalidades são distintas: “o jurídico é uma forma de organização coleti-
va; a Moral, por sua parte, preocupa-se com o destino autenticamente 
pessoal do homem”46. Em outras palavras, o Direito “cumpre uma função 
objetiva, a serviço da coletividade, enquanto a Moral se refere à vida do 
homem para com sua consciência subjetiva e individual”47.

Diante de tamanha diferenciação e, notadamente, quanto à Qnalidade 
atribuída aos programas de compliance, conclui-se que se é esperado um 
acréscimo ético, a conduta determinada em um programa de compliance, 
como orientação ou modelo é, inegavelmente, ética48. Embora seja feita tal 
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constatação, é preciso identiQcar qual a natureza jurídica das normas de 
compliance, uma vez que a moralidade de uma norma não a impede de ser 
jurídica. Nessa toada, ao tratar do “estado de conformidade” e “orientação 
de comportamento” como elementos do conceito de compliance, Giovani 
Agostini Saavedra aQrma que

Delimitar a “orientação de comportamento” é a segunda das diQculdades 
típicas do Compliance. Essa diQculdade está diretamente ligada àquela de de-
Qnição da natureza jurídica das normas a serem seguidas, aQnal, o Compliance 
refere-se somente a “normas jurídicas”? Se se responde aQrmativamente a essa 
pergunta, a primeira objeção que se poderia apresentar seria: “qual é, então, 
a natureza jurídica de um Código de Ética ou de um Código de Condu-
ta?” Tratam-se aqui de normas jurídicas? A princípio não e, mesmo assim, 
nenhum estudioso ou especialista da área diria que Compliance não implica 
seguir essas normas de comportamento.49

Segundo o mesmo autor, as normas de compliance são “normas de 
orientação de comportamento, que não tem natureza jurídica estrita, mas 
que passam a ter ‘relevância jurídica’ ou por força de contrato (por meio 
das conhecidas ‘cláusulas contratuais de Compliance’) ou por força de Lei”50. 
Isso implica no reconhecimento de que tais normas não são, por si só, 
normas jurídicas em sentido estrito. Daí a necessidade de um contrato ou 
lei determinando sua imperatividade. Tal fato é fundamental para com-
preender que não há uma padronização normativa às normas de integridade 
e quais efeitos elas operam.

Dependerá exclusivamente da previsão normativa que determina a 
criação do programa para poder se reconhecer o caráter contratual ou legal. 
Curiosamente, em matéria penal isso se torna ainda mais singular, pois, 
embora a Lei Anticorrupção mencione a necessidade de criação dos pro-
gramas de integridade, ela não cria sanções para a sua inexistência, servindo 
tais programas apenas como elementos de valoração na individualização da 
pena. Já na Lei de Lavagem de Capitais (Lei nº 9.613/1998), o artigo 12 
apresenta uma série de sanções de natureza administrativa às instituições 
Qnanceiras que não criarem programas de prevenção de riscos, entre os quais 

49. SAAVEDRA, Giovani Agostini. Panorama do compliance no Brasil: avanços e novidades. In -
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o compliance aparece (vide artigos 10 e 11 da alusiva lei)51.

Diante do quadro misto entre Moral e Direito incidente sobre o com-
pliance e, por consequência, sobre o criminal compliance, as tradicionais teorias 
da norma sofrem diQculdades para produzir um efeito de obediência ética. 
Principalmente, pelo fato de que os programas de integridade modiQcam 
o papel sancionador punitivo do Direito penal para um papel preventivo, 
conforme explica Giovani Agostini Saavedra:

a primeira característica atribuída ao termo Compliance Criminal é prevenção. 
Diferentemente do Direito Penal tradicional que trabalha na análise ex post 
de crimes, ou seja, apenas na análise de condutas comissivas ou omissivas 
que já violaram de forma direta ou indireta algum bem jurídico digno de 
tutela penal, o Compliance Criminal trata o mesmo fenômeno a partir de uma 
análise ex ante, ou seja, de uma análise dos controles internos e das medidas 
que podem prevenir a persecução penal da empresa ou instituição Qnanceira. 
Exatamente por isso, o objetivo do Compliance Criminal tem sido descrito 
como a ‘diminuição ou prevenção de riscos compliance’.52

Observa-se, portanto, uma mudança estrutural no mecanismo de 
controle utilizado, não mais repressivo, mas preventivo. Por tal razão as 
tradicionais teorias valorativas, imperativas e mistas53 não se aplicam auto-
maticamente às normas de compliance.

Para as teorias normativas (historicamente defendidas por James Golds-
chmidt e Johannes Nagler), a norma penal se apresenta como uma norma de 
valoração que expressa um juízo social a respeito de um valor, sem considerar 
nenhum imperativo dirigido aos seus destinatários. Deste modo o juízo de 
valoração ocorre a posteriori direcionando-se à proteção de bens jurídicos54. 
Deste modo, se a análise de valoração ocorre ex post, tal modelo não se aplica 
à norma de integridade.

As teorias imperativas (que tiveram como principais autores August 
�on e Ernst Rudolph Bierling) defendem que o Direito se expressa apenas 
como um coletivo de determinantes positivos ou negativos. Assim, a “atitu-
de criminosa revela uma vontade subjetiva de não obediência ao comando, 

Lavagem de Dinheiro: as-

 SAAVEDRA, Giovani Agostini. Op. cit.

 BUSATO, Paulo César. Direito Penal

razão pela qual a resolução de vontade passa a ser entendida como núcleo 
da antijuridicidade”55. O conteúdo material da norma (bem jurídico) Qca 
abandonado, pois a fundamentação existencial da norma é modiQcar a 
percepção de realização de determinada conduta em virtude do imperativo 
instituído pelo legislador. Igualmente, este modelo não se aplica às nor-
mativas de integridade, haja vista que a suma maioria desses programas se 
institui enquanto mecanismos contratuais. Além disso, as concepções nor-
mativas atuais refutam vinculações puramente subjetivas, como a proposta 
de revelar a vontade subjetiva.

Consequentemente, se os dois modelos não são adequados, tampouco 
será a proposta mista (que teve entre seus defensores Edmund Mezger), a 
qual une os fatores de ambas as propostas teóricas56.

Uma via atual e bastante elucidativa é defendida por Tomás Salvador 
Vives Antón, para quem a norma corresponde a uma regra de conduta que 
se expressa linguisticamente57. A proposta de Vives Antón é a que melhor 
explica a necessidade de vinculação de uma norma de compliace (de qualquer 
área); pois, ao partir da QlosoQa da linguagem da segunda fase do pensamento 
de Ludwig Wittgenstein, a norma necessita de compreensão contextual, a 
qual é dotada de dinamicidade em razão dos jogos de linguagem e quadros 
de mundo em que o fato se desenvolve. Embora essa proposta nos auxilie a 
compreender que a norma de compliance, por ser preceito normativo ético, 
não é portadora de natureza jurídica de norma jurídica em sentido estrito, 
falta ainda responder ao segundo problema apresentado (o que faz um indiví-
duo se submeter a ela?). Nesse espeque, não basta uma linguagem adequada e 
preocupada com a compreensão. Há que se pensar, igualmente, na vinculação 
da conduta de integridade como algo natural ao indivíduo58, algo que ele 
siga de forma automática, algo inerente ao seu inconsciente, o qual, desde os 
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trabalhos de Jacques Lacan, se expressa enquanto linguagem59. Disso decorre 
a preocupação deste trabalho em direcionar a teoria à prática. Para tanto, 
escolheu-se um caminho interdisciplinar entre Direito e Psicanálise para 
apresentar a resposta ao problema inicial.

3. UMA PROPOSTA DE ACERTAMENTO PRAGMÁTICO 
PELA RELAÇÃO ENTRE DIREITO E PSICANÁLISE

Primeiramente, há que se explicar o porquê da escolha de resposta 
pela psicanálise. Direito e Psicanálise são duas (pretensas) ciências que se 
encontram em movimento de empuxo, o eterno aproximar-se para afas-
tar-se (basta lembrar que apesar de algumas correntes da Criminologia60 
e do Direito penal61 trabalharem lado a lado com a Psicanálise, há ainda 
correntes do Direito que a afastam por várias razões, entre as quais, a de 
considerá-la um discurso determinado pelo inconsciente). Seja pela forma 
como a Psicanálise encara os crimes determinados pelo supereu – ao ponto 
de irrealizá-los62 – ou da insistência de Jacques Lacan para que os casos 
decorrentes do edipianismo sejam conQados ao analista, “sem nenhuma das 
limitações que podem entravar sua ação”63, até o liame punitivo do Direito 
que perpassa a responsabilidade para encontrar a culpa, algo se encontra.

Esse “algo” é justamente o confronto64 do sujeito-de-Direito (aqui, 
não tanto como o de uma ordem jurídica especíQca, mas, sim, encarando 
o Direito como uma ordem que marca o local – de fala – do sujeito) com o 
corte (descentramento65) proposto pela Psicanálise. Em termos mais simples, 
a correlação entre estes dois ramos do saber se expressa de forma bastante 
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clara quando se analisa a submissão do sujeito à Lei e à lei: à Lei enquanto 
mito e à lei enquanto ordenamento jurídico vigente (positivado). Por isso, 
acertadamente, Célio Garcia a"rma que a psicanálise coloca o “delinquente 
frente a frente com a Lei, e não somente frente ao Juiz de Direito e à lei”66.

Em suma, a relação entre estes dois campos técnicos do saber está na 
análise do indivíduo e sua relação com o organismo social (em especial à 
submissão ao comando normativo e sobre o sentido e sentimento de culpa). 
Com a descoberta do inconsciente freudiano, o qual não existe em um lugar 
físico, as percepções sobre como o sujeito se relaciona com a sociedade e con-
sigo mesmo foram revistas. Isto é, quando alguém fala, sempre fala mais do 
que acredita falar67. Do mesmo modo, como todo conhecimento humano, 
outra intersecção ocorre em virtude as estruturações linguísticas68.

Mas, qual a importância desta perspectiva para a compreensão de 
uma norma de criminal compliance? Simples, a psicanálise trata o tema 
da submissão ao comando normativo por intermédio da signi"cante Lei, 
representação especí"ca do tabu de submissão ao Pai. Apenas a título elu-
cidativo, aqui não se trata de um pai em carne e osso69, mas apenas de 
uma "gura de autoridade que expressa seu poder de normatizar as relações 
dos demais sujeitos submissos, conforme profundamente apresentado por 
Freud em seu clássico Totem e tabu70.

Assim, reforça-se que o tema aqui analisado está relacionado di-
retamente aos fundamentos estruturais das normas, notadamente pelo 
reconhecimento de que as teorias normativas da valoração e imperatividade 
são propostas teóricas incapazes de projetar a compreensão da assimilação 
normativa pelo indivíduo receptor do comando normativo. Isso signi"ca, 
de forma mais simples, que uma norma de compliance não pode ser obe-
decida somente porque existe. Se o seu propósito é uma mudança ética, há 
que ser possível uma modi"cação do imaginário construtor dessa norma. 
Daí a intersecção pragmática do tema com a compreensão psicanalítica 
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de submissão a uma Norma – Lei. Apenas para facilitar a compreensão 
do recorte aqui adotado, os signi"cantes Lei e Norma serão tratados como 
equivalentes, da mesma forma que lei e norma.

Segundo Jeanine Nicolazzi Philippi, a "gura do legislador representa 
uma metáfora do Pai psicanalítico71. Esse Pai opera na “subjetividade humana 
ditando a sua Lei e autorizando àqueles que dele recebem o mandato a 
prescrever, em seu nome as normas para os seres de boa vontade”72. Nessa 
toada, a autora a"rma que os “nomes da lei impõem as leis do seu nome, 
compondo para além do visível e do formal, as direções autorizadas para a 
circulação do sujeito”73. Tal explicação auxilia na compreensão da questão 
sobre “por que obedecer?”.

A norma (instituto positivado) sempre se apresenta enquanto um 
instrumento racional de comunicação do Direito; logo, é um aparato téc-
nico. Mas, para compreender a abrangência completa da normatividade 
política e social, torna-se necessário compreender o substrato primitivo 
da legalidade humana: o imaginário social74, o qual evoca o “enigma da 
inter-relação da organização política e social com a subjetividade dos su-
jeitos que as animas”75. Segundo Bronislaw Baczko, o imaginário pode ser 
compreendido como um conjunto de representações coletivas associadas 
ao poder76. Essa acepção de representações do poder expressa exatamente 
o papel a ser desempenhado pelas lideranças da empresa no momento de 
estruturação de um programa de compliance77. A"nal, o imaginário social 
interpela, além da razão, as emoções, a vontade e os desejos78. Por isso, se 
a compreensão necessita de uma linguagem adequada e a percepção do 
inconsciente também se estrutura pela linguagem, a identi"cação entre o 
pressuposto ético projetado pelo programa necessita se enraizar na cons-
ciência – e, em níveis máximos, na inconsciência – dos atos dos demais 
membros da pessoa jurídica.

71. Op. Cit.

72. Op. Cit.

73. Op. Cit.

74. Op. Cit.

Op. Cit.
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77. Compliance Op. cit.

78. Op. Cit.

Disso decorre uma possibilidade de equiparação entre o Pai, o le-
gislador e a liderança interna quando propõe o programa, suas matrizes, 
princípios e direcionamentos normativos de nível ético. Porém, isso só terá 
a acepção aqui destacada se na norma interna ocorrer uma tripla designação 
tal qual acontece com a lei:

1) um princípio de ordem regulador de enunciados e estruturador de com-
portamentos que, apesar de não possuir uma forma unívoca de expressão, 
procura estabelecer os pressupostos éticos de uma sociedade a partir dos seus 
interditos fundamentais; 2) as articulações dos poderes instituídos que facul-
tam – com o emprego da força – a sua inscrição no mundo, descrevendo a 
priori um único sentido possível para a compreensão e justi"cação das ações 
autorizadas dos sujeitos; 3) um topos singular ao qual foi historicamente re-
portado o sentido normativo válido para adequar as condutas dos indivíduos 
e as trocas sociais.79

Ocorre que no contexto interno de uma pessoa jurídica, há um am-
biente favorável à designação normativa, o qual se estrutura nos moldes 
apresentados por Daniel Glaser como identi#cação diferencial. Para Glaser, 
o processo de aprendizagem de condutas (em especial a criminosa) não 
ocorre somente pela comunicação ou interação pessoal, mas, essencial-
mente, pela identi"cação. Desta forma, uma pessoa praticará uma conduta 
determinada (ética, lícita, ilícita, delitiva, etc.) quando se identi"car com 
outras pessoas, reais ou "ctícias, sob uma perspectiva de que sua própria 
conduta seria considerada aceitável80. Em outras palavras, o indivíduo só 
passa a ter um comportamento (desviante ou funcional) depois de se iden-
ti"car com pessoas que têm este mesmo comportamento.

Analisando esta teoria, Ramiro García Falconí explica que os perso-
nagens de "lmes, seriados e novelas e heróis de histórias em quadrinhos 
con"guram protótipos a serem imitados e a "cção possibilita o implante 
de subvalores que serão interpretados como aceitáveis e legítimos81. Isso 
é facilmente identi"cado em virtude do imaginário social determinante e 
direcionador dessas produções. A"nal, é sempre importante destacar que 
não existe linguagem neutra. Logo, o próprio imaginário social será acom-
panhado de carga ideológica.

79. Op. Cit.

80. -
In: Derecho Penal Económico, tomo I. Buenos Aires: 
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Desta forma, o que mais importa para a compreensão normativa do 
compliance (criminal ou de qualquer outra área) é a determinação do ima-
ginário social interno da pessoa jurídica, o qual será um fator determinante 
à aceitação das Normas (Lei) instituídas pela liderança empresarial (Pai 
– tone from the top/top level commmitment). Em suma, sem menosprezar a 
complexidade do fenômeno82, isso nada mais signi"ca que só existirá uma 
assimilação da norma de compliance se existir um contexto sociocultural 
adequado e estruturado em uma linguagem que faça com que todos os su-
jeitos envolvidos compreendam o quadro de mundo e o lugar de fala. Com 
isso, torna-se impossível estruturar um programa apenas com pro"ssionais 
jurídicos. Uma mudança cultural interna exige um preparo adequado por 
cursos, treinamentos, coaching, etc., mecanismos que são fundamentais à 
devida implementação de um programa, consoante destaca Bruno Maeda83.

Com essa compreensão psicanalítica é possível tratar das situações 
em que nas atividades diárias o agente interno da pessoa jurídica se depare 
com alguma anomia que poderia desencadear em inovações ilícitas84. É 
preciso reconhecer que muitas vezes as pulsões decorrem de desejos do 
inconsciente e que o controle sobre elas só é possível se houver um tra-
balho pontual sobre sua projeção, notadamente no campo ético85. Com a 
perspectiva apresentada por Glaser, é plenamente possível reconhecer esses 
mecanismos de identi"cação e desejo de produção de resultados que pro-
movam o indivíduo dentro das atividades da empresa. No entanto, o freio 
inibitório de uma eventual atividade ilícita não será promovido, repete-se, 
apenas pela existência de uma normativa ética. Disso decorre a necessidade 
de construção de uma linguagem adequada ao nivelamento dos desejos 
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e controles das pulsões do agente. Principalmente, pela possibilidade de 
tornar a construção das normas internas, previstas nas guidelines, algo de-
mocrático, isto é, possibilitando uma construção por meio do diálogo (uma 
Sache adequada86) e ouvindo aqueles que estarão submetidos às normativas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho re>etiu sobre a natureza jurídica da norma de 
criminal compliance. Não se trata de apresentar uma nova teoria da norma, 
consistindo, apenas, em uma inovação na abordagem realizada por intermé-
dio da intersecção entre Direito e Psicanálise. Para tanto, o questionamento 
que originou o artigo corresponde à pergunta: Qual a natureza jurídica da 
norma de criminal compliance e o que faz um indivíduo se submeter a ela?”.

Quanto à primeira parte da pergunta, veri"cou-se que a norma de 
criminal compliance não possui natureza jurídica strictu sensu por si só, 
dependendo do reconhecimento de sua normatividade por uma lei ou 
contrato, principalmente por sua faceta ética e moral (disso decorre a pos-
sibilidade de seus efeitos judiciais). Quanto à submissão à lei, veri"cou-se 
que as teorias normativas valorativas, imperativas e mistas não são capazes 
de justi"car um plano legítimo de submissão apenas pelo conhecimento 
de existência de uma norma de compliance.

Assim, destacando-se que o pressuposto fundamental para qualquer 
norma corresponde a sua estruturação pela linguagem e que todo conhe-
cimento decorre da linguagem, a submissão de uma norma de natureza 
essencialmente ética também necessita uma compreensão de sua aceita-
ção e incorporação pelo mesmo instrumental. Disso decorreu a proposta 
apresentada: demonstrar como o consciente e o inconsciente auxiliam na 
compreensão normativa por intermédio da teoria da identi#cação diferencial 
de Glaser, complementada pelas noções psicanalíticas acima mencionadas. 
A conclusão "nal é de que a submissão do indivíduo a tais normas deve se 
dar pela participação, na medida do possível, na construção das guidelines 
e por treinamentos que possibilitem uma formação adequada à realidade 
interna da empresa (além das informações jurídicas), com enfoque especial 
no preparo psicológico, no intuito de cumprir o preceito ético do com-
pliance mudando, efetivamente, a cultura empresarial e, por conseguinte, 
evitando práticas delitivas.

86. “A Sache -
gem” O Seminário. Livro 7. Op. cit.
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REGULAMENTAÇÃO DO ACESSO A 
MEDICAMENTOS: P&D, PATENTES E 
INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS FARMACÊUTICAS 
NO BRASIL

Fábio Aristimunho Vargas1

RESUMO: O presente estudo procura analisar o tratamento dispensado pelo ordenamento 
jurídico brasileiro à propriedade intelectual e ao direito de acesso a medicamentos, em 
consonância com o Direito Internacional, abordando aspectos históricos de sua evolução 
legislativa e a experiência brasileira concernente à restrição aos direitos de propriedade 
intelectual em casos de necessidades de saúde pública, sobretudo quanto à concessão de 
licenças compulsórias.

Palavras-chaves: propriedade intelectual; comércio internacional; licença compulsória; 
saúde; medicamentos.

ABSTRACT: |is study seeks to examine the treatment by Brazilian Law to intellectual 
property rights and the access to medicines rights, in line with International Law, addres-
sing historical aspects of its legislative developments and Brazilian experience concerning 
to restriction of intellectual property rights in case of public health needs.

Keywords: intellectual property rights; international commerce; compulsory license; 
health; medicines.

1. INTRODUÇÃO

O direito de patente concedido pela legislação brasileira e por acordos 
internacionais parece criar entraves ao acesso da população a certos medica-
mentos, sobretudo aqueles necessários ao combate a enfermidades severas, 
como a aids. A compreensão do alcance das normas de proteção à proprie-
dade intelectual e das exceções que elas comportam pode contribuir, em 
última análise, para a implementação de mecanismos públicos que permitam 
a universalização do acesso a medicamentos e a preservação da saúde pública.

No âmbito das negociações multilaterais sobre propriedade intelectual, 
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