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RESUMO 

 

 Em que pese ser a contemporaneidade caracterizada por uma sociedade 

altamente complexa, na qual podem ser encontrados diversos sub-grupos orientados 

por valores ou padrões comportamentais diversificados, não se nega haver um 

mínimo consenso ético sem o qual não se faria possível a existência de qualquer 

coesão pacífica. Os elementos espirituais que a compõem são ensinados no 

processo de socialização e assegurados, num primeiro momento, pelo controle 

social informal. Quando este não se mostra mais capaz a tanto e bens jurídicos 

essenciais estão sob risco, o Estado tem o dever de chamar para si o controle social 

formal, constituindo-se o direito penal em um dos instrumentos existentes. Vários 

daqueles bens jurídicos podem ser lesionados por atos manifestados 

especificamente na atividade econômica. Esta dissertação tem por escopo 

fundamentar o direito penal econômico como meio de proteção aos bens jurídicos 

essenciais à coexistência social pacífica, justa e igualitária que podem ser colocados 

em risco pelos atos abusivos do poder econômico.   

 

 Palavras-chave: controle social; abuso do poder econômico; bem jurídico-

penal; ordem econômica; direito penal econômico; criminologia do colarinho branco; 

delinqüência econômico-empresarial; desigualdade do sistema penal; finalidades da 

pena; legitimidade do poder punitivo.   
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ABSTRACT 

 

 If it is true that the contemporary societies are extremely complex, formed by 

many subgroups owner of different values, there is no reason to deny that all of them 

agree on a minimum of morality and types of behaviors necessary to make any 

pacific union in the society possible. The elements which are in that agreement are 

learned by the socialization procedure, and are sustained and protected by the 

informal social control in a first moment. When this control is no longer effective those 

fundamental elements and social conditions are at risk, the State must bring to itself 

the formal social control, which is made by the penal law, one of the many 

instruments that exist for it. Many of the fundamental social conditions may be put on 

danger by acts in the economic activity specifically. This paper intends to legitimate 

the economic penal law as a way of protecting the fundamental social conditions 

necessary for a pacific, fair and equal social life, which may be offended by abusive 

acts of the economic power.  

 

 Keywords: social control; economic abusive power; tutelaged penal object; 

economic order; economic penal law; white-collar criminology; economic enterprise 

delinquency; inequality of the penal system; tasks of the poena; legitimacy of the 

legal punishment.    
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 INTRODUÇÃO 

 

A realização deste trabalho se deu ao fato de parecer-nos ser útil e 

necessária a busca de razões que fundamentem as criminalizações das condutas 

que ofendam ou ponham em risco a ordem econômica qual idealizada por nossa 

Constituição, visto que tais criações normativas recaem sobre bens jurídicos de 

origem não iluminista, recentemente criados ou percebidos e que carregam consigo 

uma série de novas e “incômodas” implicações que acabam levando muitos a não 

aceitarem a legitimidade de serem objetos de proteção penal 1.  

Outrossim, não é incomum a idéia da não necessidade deste tipo de controle 

social sobre a atividade econômica, visto que a desobediência legal ocorrente neste 

meio não possuiria a reprovação ética suficiente a demandar uma intervenção tão 

grave quanto a que se faz com a cominação, aplicação e execução de uma pena 

aflitiva, de maneira que seria suficiente a incidência de um sancionamento 

alternativo 2, quando não exclusivamente de natureza administrativa.  

Acrescente-se ainda, sem olvidarmos da existência de vários outros 

argumentos contrários à criminalização de condutas ilegais ocorridas na seara 

econômica, a idéia de que ao “homem de negócios” não seria necessária a 

imposição de uma sanção penal qual a privativa de liberdade, por exemplo, visto que 

                                         
1 Um dos vários doutrinadores que seguem essa linha de pensamento é Winfried Hassemer. Em 
defesa à não utilização do direito penal como controle sobre as condutas que possam vilipendiar o 
meio ambiente, por exemplo, ele desenvolve uma série de argumentos para tanto, muitos dos quais 
ligados ao fato dele ser um bem difuso e, portanto, não palpável, fator que levaria o direito penal a 
fugir da tradicional esfera “autor-vítima” ao qual deveria sempre estar vinculado (Hassemer, Winfried. 
Direito Penal Libertário. Tradução de Regina Greve. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, pp. 227, 228, 230 
a 232).    
 
2 Alceu Corrêa Junior, por exemplo, defende a aplicação do confisco penal como principal forma de 
pena a variados crimes pelos quais se obtém vantagem patrimonial, dentre os quais, os delitos 
econômicos (Corrêa Junior, Alceu. Confisco Penal: Alternativa à prisão e aplicação aos delitos 
econômicos. São Paulo: IBCCRIM, 2006, p. 31). 
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sua personalidade e suas características pessoais não o fariam carecedor de 

qualquer medida que visasse à ressocialização... 3   

A escolha do título não foi tarefa fácil: caso decidíssemos pela primeira parte 

apenas – “Fundamentos do Controle Penal sobre a Ordem Econômica” -, poderia o 

examinador ou leitor pensar estar frente a um trabalho de dogmática jurídica, no qual 

haveria discussões sobre as normas penais que tivessem por escopo a proteção da 

ordem econômica, proposta esta que seria extremamente extensa e genérica e, 

conseqüentemente, inapropriada a uma dissertação de mestrado, visto que dentro 

desse âmbito (a ordem econômica) tido em sentido amplo se incluiria enorme gama 

de diplomas legais, muitos dos quais sem estreitas relações uns com os outros.  

Sem embargo é verdade que neste caso poderia ser bem adequado ao título 

que fossem objetos de estudo, especificamente, os delitos designados como “abuso 

do poder econômico” pelo artigo 173, §4° da Constituição Federal de 1988 (crimes 

contra a ordem econômica “stricto sensu”, tipificados nas Leis Federais 8.137, de 27 

de dezembro de 1.990 e 8.176, de 08 de fevereiro de 1.991). Contudo, estamos 

longe de tal intento. 

Já a permanência tão somente da segunda parte do título – “Da Criminalidade 

Empresarial” – levaria à idéia desta dissertação tratar estritamente sobre um tema de 

criminologia, visto ser ela uma expressão cuja delimitação conceitual não respeita 

critérios dados pela ciência do direito, nela podendo estar inclusos delitos não 

conectados com a ordem econômica e que aqui não nos interessam, quais os 

                                         
3 O tom do discurso presente logo no início deste trabalho, como se vê, não omite nossa inclinação 
favorável a que o ordenamento jurídico-penal sirva como instrumento de controle sobre a economia, 
em que pese não de forma exclusiva. Ocorre que a legitimidade de tal política criminal deve ser 
racionalmente fundamentada e esta tarefa pode ser feita através de métodos variados, não nos tendo 
restado alternativa outra a não ser optarmos por aqueles que nos pareceram mais adequados ao 
nosso propósito. Por este motivo, dentre tantos, pudemos verificar o acerto das lições de Max Weber: 
por maior que seja a distância axiológica que o agente tente manter do seu objeto de estudo, ela 
nunca será larga o suficiente a ponto de isentá-lo de parcialidade, dado que a própria escolha daquilo 
que será trazido para auxiliar na compreensão da matéria já carrega consigo uma prévia opção 
valorativa (Weber, Max. Metodologia das Ciências Sociais – Parte 1. Tradução de Augustin Wernet. 
São Paulo: Cortez Editora, 2001, pp. 131 a 133). Explicando de maneira mais clara, o fato é que seria 
muito difícil perfazermos uma dissertação sem que já houvesse uma anterior opção favorável ou 
contrária ao uso daquele instrumento normativo como controle sobre a ordem econômica; caso 
fôssemos pela última alternativa, por exemplo, certamente a estrutura do trabalho seria feita de forma 
diferente daquela que foi efetivamente realizada. Seria tarefa extremamente penosa e inadequada, 
enfim, senão impossível, tratarmos sobre o tema de uma maneira abrangente o suficiente para que, 
ao final e de forma isenta, pudéssemos findá-lo com um panorama claro o bastante a permitir que o 
leitor pudesse tirar suas próprias conclusões... 
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cometidos contra o patrimônio individual e a fé pública, tipificações previstas no 

Código Penal Brasileiro.  

Isto sem contar o fato de que a expressão poderia levar à idéia de que 

estivéssemos predispostos a refletir sobre as questões atinentes à punibilidade das 

pessoas jurídicas, o que também não é o caso. 

A verdade é que o acoplamento dos dois segmentos do título – “fundamentos 

do controle penal sobre a ordem econômica” e “da criminalidade empresarial” – foi a 

opção que mais pôde se aproximar do foco desta dissertação: a abordagem de 

assuntos atinentes à ciência do direito e à política criminal que julgamos elementares 

para definirmos quais são ou devam ser os fins do direito penal econômico 4, sem 

olvidarmos das peculiaridades criminológicas e criminalísticas que caracterizam a 

delinqüência perpetrada no exercício da atividade empresarial lícita 5, sendo que por 

meio da junção de todos esses prismas, intentamos chegar a uma meridiana visão 

sobre a legitimidade do direito penal como meio de controle sobre os abusos 

cometidos no exercício legal da economia. 

A discussão a respeito do direito penal como instrumento de controle formal é 

objeto do primeiro capítulo. Nele é discutido o processo estatal de centralização da 

contenção social em face dos diversos círculos do relacionamento humano sobre os 

quais o controle informal já não mais age ou não é capaz de funcionar com 

eficiência.  

No capítulo seguinte faz-se tema de reflexão a ordem econômica como objeto 

de tutela penal. A exposição sobre essa questão é essencial, ainda mais se 

levarmos em conta o fato dela ser um bem jurídico de características muito diversas 

                                         
4 Em nossa visão, os dois temas centrais sobre os quais se pode sustentar a legitimidade punitiva do 
Estado é o bem jurídico e os fins da pena. São estes, basicamente, os dois parâmetros que hão de 
indicar as fronteiras dentro das quais é justo cominar, aplicar e executar sanções aflitivas que 
restringem ou privam as pessoas de seus direitos fundamentais. 
 
5 O que difere a criminalidade organizada ou as organizações criminosas da criminalidade econômica 
empresarial é, conforme se verá mais adiante, o fato da última se referir à atividade cujos lícita com 
fins legítimos e amparados pelo Estado. 
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daquelas presentes nos outros interesses 6 sobre os quais recai o direito penal 

tradicional de origem iluminista.  

No capítulo terceiro, a delinqüência econômica empresarial é estudada 7 

mormente sob aspectos criminológicos e criminalísticos, constituindo-se ela numa 

subespécie da criminalidade do colarinho branco. Suas principais características são 

expostas, tanto no que diz respeito aos seus agentes quanto às suas condutas; suas 

formas de manifestação, a casuística e o impacto causado, dentre outros fatores, 

são analisados, embasando-nos sobre todos estes elementos estranhos à 

dogmática considerável parte das razões da existência do direito penal econômico 

como ramo especial do direito penal tradicional, já que possuidor de um substrato 

fático diversificado e mais complexo, e portanto, carecedor de fundamentos e 

princípios específicos. Neste passo, talvez um dos pontos fundamentais tratados 

seja a desigualdade presente na postura do sistema penal frente à criminalidade 

marginal e à criminalidade do colarinho branco, tema que impele especificamente à 

criminologia sociológica. 

Finalmente, no capítulo quarto é trazida a lume a questão de quais são ou 

devam ser os fins da pena para a delinqüência econômica empresarial, visto que o 

controle penal efetivamente se concretiza mediante a cominação, aplicação e 

execução de sanções penais. Daí que tal discussão significa o mesmo que perquirir 

sobre os fins do próprio direito penal para os desvios que aqui nos interessam 8.  

Neste passo do trabalho muito da análise feita no capítulo anterior é 

aproveitada, visto ser impossível pensarmos nos fins da pena para a delinqüência 

                                         
6 Nesta dissertação, a exemplo do que se dá na legislação pátria e na obra de Smanio, os termos 
“bens” e “interesses” serão tidos como sinônimos entre si (cf. Smanio, Gianpaolo Poggio. Tutela 
Penal dos Interesses Difusos. São Paulo: Editora Atlas, 2000, p. 15). 
 
7 Devemos ressaltar que criminalidade empresarial, aqui, não se traduz naquela praticada pela 
empresa, mas sim na gama de ilícitos penais executados pelas pessoas físicas quando de suas 
atividades econômicas realizadas por intermédio das empresas, sejam estas individuais ou coletivas. 
Não será objeto de estudo, portanto, a questão da punibilidade da pessoa jurídica, por entendermos 
tratar-se de um tema merecedor de esforços específicos não condizentes com a proposta desta 
dissertação. 
 
8 Aliás, o entendimento pelo qual perfila considerável parte da doutrina, dentre os quais Antonio 
Henrique Graciano Suxberger, é que as teorias da pena traduzem a “própria justificativa de 
intervenção penal do Estado” (Legitimidade da Intervenção Penal. Rio de Janeiro: Editora Lumen 
Juris, 2006, p. 19). 
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em xeque sem que nos atentemos às questões criminológicas e criminalísticas 

peculiares 9.  

Temos, portanto, que o intento desta dissertação é fundamentar o uso do 

direito penal como instrumento de controle social sobre a ordem econômica, bem 

jurídico este que fica à mercê da atividade empresarial, alicerçando-nos para tanto 

sobre a essencialidade do bem jurídico a ser protegido (capítulo 2) e sobre os fins 

das sanções penais que restringem gravemente direitos fundamentais (capítulo 4), 

sendo que para tanto, nenhuma dessas questões, especialmente a última, pode 

prescindir das peculiaridades e características sócio-criminológicas e criminalísticas 

da delinqüência econômica empresarial (capítulo 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
9 Ferreira, Érica Lourenço de Lima. Criminalidade Econômica Empresarial e Cibernética. O 
Empresário como Delinqüente Econômico e os Crimes Cometidos através da Internet. Florianópolis: 
Momento Atual, 2004, p. 01. 
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 1 – O DIREITO PENAL COMO CONTROLE SOCIAL FORMAL 

 

1.1. HOMEM, CULTURA, SOCIABILIDADE E NORMA 

 

O homem é um ser que, diferentemente das outras espécies animais de 

nosso planeta, alarga suas necessidades além das que naturalmente lhe advém e 

lhe perturbam: ele vai criando a consciência de que tem condições de mudar o 

mundo, e assim que o faz, percebe que os resultados auferidos lhe proporcionam 

bens materiais e imateriais que lhe dão bem-estar e satisfação, ampliando a partir 

disto o leque de tudo aquilo do qual efetivamente necessita ou pensa necessitar.  

Todos esses atos de transformações que realiza na natureza, os 

conseqüentes resultados obtidos, os meios empregados para tanto e os modos de 

lidar com o bojo disto tudo, constituem parte do mundo da cultura humana 10.  

Mas esse universo natural e cultural que circunda o homem não lhe chega ao 

espírito de maneira estática ou distanciada, como se fosse ele um feixe de 

percepções neutro, isento de julgamento ou sentimento. Ao contrário: o ser humano 

possui como uma de suas características fundamentais a possibilidade de 

compreender e dar sentido aos “objetos” que chegam à sua mente, incluindo-se aí 

ele mesmo.  

Advirta-se que não apenas as coisas naturais e nem os ambientes que os 

contém que são compreendidos e ganham sentido 11; também os pensamentos, os 

                                         
10 “O mundo que resulta do pensar e do agir humanos não pode ser chamado de natural, pois se 
encontra transformado e ampliado por nós. Portanto, as diferenças entre pessoa e animal não são 
apenas de grau, porque, enquanto o animal permanece mergulhado na natureza, nós somos 
capazes de transformá-la, tornando possível a cultura” (Aranha, Maria Lúcia de Arruda et Martins, 
Maria Helena Pires. Filosofando: introdução à filosofia. São Paulo: Moderna, 2003, p.25). 
 
11 O caráter sobrenatural atribuído ao Sol e às estrelas passa a fazer parte da cultura, apesar de não 
terem sofrido qualquer transformação direta do homem. Neste sentido, podemos afirmar que mesmo 
as interpretações e compreensões do mundo natural, ainda que não modificado, acabam por fazer 
parte da cultura. Neste sentido, muito interessante o texto de Gilberto de Mello Kujawski, segundo o 
qual sobre os elementos da natureza o homem desenvolve uma rica cultura espiritual ainda que tão 
somente a partir da contemplação (Kujawski, Gilberto de Mello. O Sagrado Existe. São Paulo: Editora 
Ática, 1994, pp. 79 a 82). 
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sentimentos, os comportamentos e as relações humanas acabam sendo 

apreendidos, interpretados e dotados de significado.  

Pois é a partir dessas interpretações e compreensões feitas pelo espírito que 

os seres humanos dão maior ou menor valor positivo ou negativo aos elementos 

naturais ou sociais, aos acontecimentos, aos estados ou às situações que lhe 

acercam, especialmente quando atinentes ao chamado mundo da cultura, neste 

incluída a sociedade e suas relações intersubjetivas.  

Pois bem, se a humanidade possui essa capacidade de dar significados 

axiológicos, atribuindo numa escala variável aquilo que lhe parece ser, dentre outras 

qualificações, bom ou mau, justo ou injusto, enfim: “valor” ou “desvalor”, ela tem a 

percepção de que muitas coisas que são, estão ou acontecem poderiam ser, estar 

ou acontecer de modo diferente. Isto quer dizer que ela pode estabelecer - por meio 

da vontade - ou desvelar - incluindo-se aí tudo aquilo que provenha ou acredite 

provir de algo ou alguém transcendente ou imanente - quais possam ou devam ser 

as condutas e os fins que mais se aproximam dos pólos positivos daquelas escalas 

de valores.  

Quando essa valoração recai sobre aquilo que “deveria” ou “poderia” ser ou 

não ser, estar ou não estar, acontecer ou não acontecer, no que tange 

especificamente ao comportamento humano (considerando-se aí, genericamente, 

tanto aquilo que se refere às suas relações intersubjetivas quanto as estabelecidas 

consigo mesmo), faz-se possível a construção de preceitos normativos éticos a 

conduzirem a vida social e individual do homem, revelando-se, assim, sua 

espiritualidade 12.  

Muito importante, aqui, acrescentar que essa valoração não se faz de maneira 

abstrata ou absoluta; ao contrário: ela é condicionada à historicidade – tempo e lugar 

– dos sujeitos, dos objetos e dos próprios valores que são atribuídos 13. 

                                         
12 Alves, Alaôr Caffé. “A normatividade e a estrutura social como dimensões históricas”. In Alves, 
Alaôr Caffé et al Direito, Sociedade e Economia. Leituras Marxistas. Barueri/SP: Manole, 2005, pp. 44 
- 45. 
 
13 Sánchez Vásquez, Adolfo. Ética. Tradução de João Dell’Anna. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2004, pp. 153 – 155. 
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Pois bem, essa normatização ética baseada na percepção de que os 

comportamentos possam ou devam ser de uma determinada maneira ou alcançar 

específicos fins não fica restrita à opinião ou à existência individual de cada um; ao 

contrário: ela é compartilhada e, em determinado momento, imposta a todos, e todo 

esse processo, esse fenômeno natural ou social, é estritamente humano, sendo 

talvez aquilo que mais caracterize o ser humano como tal. Ao menos é assim que 

pensa Alaôr Caffé Alves: “não há ser humano sem norma, sem vida diretiva, não há 

ser humano sem espírito”, sendo justamente “essa norma que determina e traça o 

perfil humano, a cultura (...)” 14.   

Por outro lado, faz-se imperiosa a incidência de um conjunto de deveres para 

que uma mínima ordem social possa subsistir entre os humanos 15. Um mínimo de 

coesão e de uniformidade nos sentimentos, valores e padrões de condutas são 

essenciais para que se possa ter um horizonte de referência, um critério de 

julgamento para as situações e atitudes a fim de haver entendimento mútuo e uma 

condução (referencial) social. Ademais, a inexistência de um mínimo de modelos e 

regras que possam limitar a vontade de cada qual poderia levar os homens a 

estarem à mercê uns dos outros, de modo que a liberdade do melhor 16 submeteria, 

restringiria ou suprimiria a liberdade dos demais. Nos dizeres de Aroldo Rodrigues: 

 

A conformidade a normas sociais (...) é plenamente adaptativa 
e permite a vida em sociedade de forma harmoniosa. Como seria 
uma sociedade em que cada um determinasse por si mesmo qual 
seria a mão de direção das ruas, o horário das aulas que devesse 
freqüentar, o itinerário que devesse seguir os transportes públicos, 
et caetera ? Tal tipo de sociedade não teria condições de subsistir 
face à anarquia que necessariamente decorreria deste exagero de 

                                         
14 Alves, Alaôr Caffé. “A normatividade e a estrutura social como dimensões históricas”. In Alves, 
Alaôr Caffé et al. Direito... Op. cit., p. 47.  
 
15 Sánchez Vásquez, Adolfo. Ética... Op. cit., p. 69. 
 
16 Não nos parece que seria correto dizer do “mais forte”, porque seria uma extrema simplificação a 
visão de que a força possa ser o único elemento capaz de determinar a prevalência, o mando ou a 
liderança de uns sobre outros. Poderíamos conceber como exemplo hipotético uma sociedade onde o 
clima muito frio favorecesse não o mais forte, mas aquele que tivesse o conhecimento de como 
aproveitar as peles dos animais para se aquecer. Neste caso, a força não representaria o elemento 
determinante da dominação, mas sim o conhecimento da técnica... 
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liberdade. Faz-se mister, pois, que nos conformemos 
adaptativamente à sociedade em que vivemos. 17 18 

 

Luiz Régis Prado possui essa mesma visão quanto à necessidade de um 

mínimo de consenso ético a respeito da manutenção e proteção de valores 

fundamentais para a existência do homem e da sociedade, bem como um “grau de 

homogeneidade cultural ou de (objetiva) compatibilidade recíproca – e também de 

(subjetiva) capacidade de tolerância – entre as diversas visões do mundo difusas 

nos grupos sociais” 19. 

Essa necessidade sobre um padrão ético básico é evidente ainda àqueles a 

quem é manifesto o relativismo moral contemporâneo e a pluralidade existente nas 

sociedades democráticas. Gilles Lipovetski, por exemplo, filósofo que muito discute o 

individualismo dominante nas sociedades “hipermodernas”, afirmou em uma 

entrevista que a existência de uma “pluralidade de modelos não quer dizer que por 

isso se está na mais completa dispersão”, dando como exemplo de tal assertiva o 

fato de que há o consenso de que “os direitos do homem dominam” e de que o 

niilismo não predomina nos grupos 20. E logo mais à frente destas afirmações, 

declarou: 

 

(...) não temos apenas perguntas, pois certos pontos são 
consenso. Observe a tolerância, é um valor consensual. A violência 
política é desqualificada em todas as democracias ocidentais. Quem 

                                         
17 Rodrigues, Aroldo. Psicologia social. Petrópolis – RJ: Editora Vozes, 1973, p. 467. 
 
18 Essa visão que vislumbra a necessidade de um mínimo de consenso valorativo, condição que 
demandaria processos de controle social, não é compartilhada unanimemente. Zaffaroni e Pierangeli, 
por exemplo, partilham da idéia de que o controle social é expressão da dominação de grupos de 
poder econômico ou político sobre as camadas mais próximas ou periféricas da sociedade, de 
maneira que a busca pelo consenso não visaria ao bem de todos, mas sim à prevalência dos 
interesses dos poderosos, os quais às vezes se mostram mais sutis, outras vezes mais aparentes 
(Raúl Zaffaroni, Eugenio; Henrique Pierangeli, José. Manual de Direito Penal Brasileiro. V. 1. Parte 
Geral. São Paulo: Editora dos Tribunais, 2006, pp. 56 - 57). 
 
19 Prado, Luiz Régis. Bem Jurídico-Penal e Constituição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2003, pp. 91 – 92. 
 
20 Lipovetski, Gilles. “Entrevistas” In Charles, Sébastien. Comte-Sponville, Conche Ferry, Lipovetsky, 
Onfray Rosset. É Possível Viver O Que Eles Pensam? Tradução de Maria Lucia Machado. São Paulo: 
Editora Barcarolla, 2006, p. 156. 



 20

defende as mutilações sexuais das meninas africanas? E 
poderíamos continuar assim. Há muito mais consenso do que se 
diz (grifo nosso). 21 

 

A sociedade, portanto, acaba sendo um meio onde o homem sofre uma 

constante e sempre presente normatização no que diz respeito ao seu modo de agir, 

viver, pensar e sentir. Criam-se padrões axiológicos que lhe são impostos que 

moldam suas condutas e, portanto, influenciam ou determinam diretamente aquilo 

que será tido como obrigatório nos comportamentos.  

Pois bem: algumas das normas de conduta incidentes possuem uma tal 

coercibilidade que elas passam a se constituir em “deveres”; muitos destes deveres, 

por sua vez, referem-se aos comportamentos dos homens quando das suas 

relações uns com os outros. Daí, então, o que se pode chamar de “dever social”, 

cuja violação, geralmente, é seguida por uma sanção 22.  

Assim ocorre porque todas essas normas que implicam num sentimento de 

obrigatoriedade e que se constituem em deveres sociais são acompanhadas de uma 

expectativa de cumprimento 23; acontece que esta expectativa nem sempre é 

correspondida, e quando isto se dá, o corpo social acaba reagindo 

                                         
21 Idem, ibidem, p. 160. 
 
22 Na visão de Gregório Robles, a norma social surge da repetição de uma determinada conduta 
perante específicas situações. O hábito de se comportar de maneiras padronizadas frente aos 
mesmos tipos de circunstâncias possibilita que haja uma previsão mais ou menos certa de quais 
serão os comportamentos ou as reações das pessoas em face das mais variadas situações que lhe 
ocorram. Quando esses padrões de condutas são tidos como obrigatórios pelo grupo social e, 
somando-se a isto, houver uma expectativa de sanção como resposta no caso de seu não 
acatamento, diz-se que há um dever social (Robles, Gregório. Os Direitos Fundamentais e a Ética na 
Sociedade Atual. Tradução de Roberto Barbosa Alves. Barueri/SP: Editora Manole, 2005, pp. 40 – 
43). 
 
23 Castro, Celso A. Pinheiro de. Sociologia Aplicada ao Direito. São Paulo: Editora Atlas, 2003, p. 102. 
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desfavoravelmente àquele que não tenha dado acatamento ao dever social 24. Essa 

noção de um dever-ser ameaçado pelo sofrimento de uma sanção reforça a 

expectativa grupal de que as pessoas agirão conforme específicos tipos de 

comportamento; espera-se, portanto, que diante de um dever, os indivíduos se 

conduzam de acordo com o preceito normativo correspondente 25. 

Essas normas ou deveres sociais às quais uma dada sociedade adere e às 

quais todos se sentem constrangidos a se submeter podem se manifestar por meio 

a) dos usos, b) dos costumes e c) das leis.  

Os primeiros referem-se à repetição de determinadas práticas consideradas 

importantes; os segundos se dão pela reiteração de condutas referentes a valores 

considerados essenciais ao grupo; finalmente as leis se constituem em normas 

elaboradas “para preservar burocraticamente um costume” ou “estabelecer 

racionalmente um comportamento (base moral) ou prática (base técnica)” 26.  

Mas a simples existência desses usos, costumes e leis não constitui condição 

que necessariamente levará o grupo a lhes dar obediência; principalmente no que 

tange aos dois primeiros tipos, é essencial que cheguem ao conhecimento das 

pessoas e que por estas tais deveres sejam “interiorizados” a ponto de servirem 

como padrões inconscientes de comportamento. Isto nos ajuda a compreender o 

que há por trás da existência dos processos sociais de ensino e interiorização de 

                                         
24 O não acatamento dessas normas sociais foi apontado por Charles Louis de Secondat, o Barão de 
Montesquieu, como expressão da fraqueza humana. Afirma o filósofo que enquanto as leis naturais 
não podem ser violadas, obedecendo-as o mundo físico necessariamente, o “mundo inteligente”, ao 
contrário disto, habitualmente infringe as leis instituídas por Deus e aquelas criadas pelos homens, 
visto ser “limitado por sua natureza” e possuidor de uma índole que lhe impulsiona a agir conforme 
sua vontade pessoal. Nas suas palavras: “(...) o mundo inteligente está longe de ser tão bem 
governado quanto o mundo físico, porque, embora o mundo também tenha leis que por natureza são 
invariáveis, ele não as obedece com constância, como o mundo físico segue as suas. Isso porque os 
seres particulares inteligentes são limitados por sua natureza, e, conseqüentemente, sujeitos a erro; e 
por outro lado, é próprio de sua natureza agirem guiados pela vontade própria. Não seguem 
constantemente, portanto, as suas leis primitivas, e mesmo as que eles mesmos criam, nem sempre 
eles a seguem” (Do Espírito das Leis. Tradução de Jean Melville. São Paulo: Editora Martin Claret, 
2004, p. 18). 
 
25 Tércio Ferraz Sampaio Junior explica que os mecanismos que conferem certa estabilidade às 
expectativas que pairam sobre as relações sociais formam a estrutura social. A durabilidade dessas 
expectativas é proporcionada por alguns mecanismos estruturais, dentre as quais, as atitudes 
normativas: por meio das normas, espera-se determinadas condutas (comissivas ou negativas) 
(Introdução ao Estudo do Direito. Técnica, decisão e dominação. São Paulo: Editora Atlas, 2003, pp. 
102 a 104). 
 
26 Castro, Celso A. Pinheiro de. Sociologia aplicada ao direito... Op. cit., p. 90. 
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valores e regras de conduta que se faz presente de modo difuso no grupo social, 

processos aos quais dá-se o nome de socialização 27.   

 

 1.2. DO CONTROLE SOCIAL 

 

À perpetuação do mecanismo de socialização desenvolvida no intuito de 

manter vivo e eficiente o conjunto cultural de valores e padrões comportamentais é o 

que podemos denominar controle social.  

Por meio dele são postos em funcionamento meios constantes de pressão 

social para que as pessoas “se conformem aos padrões, papéis, relações e 

instituições que são altamente valorizados pela cultura” 28, sob pena de sofrerem 

sanções caso não correspondam às expectativas grupais. 

A existência de um sancionamento, ainda que informal, é imperioso sob pena 

de não se fazer valer nenhuma das normas presentes na sociedade, sejam elas de 

que tipo for. Neste sentido é o comentário de Hassemer, segundo o qual sem 

controle social não seria possível a própria existência em sociedade, sendo 

inimaginável um processo de socialização sem normas de conduta e sem sanções 

para o caso do não cumprimento das mesmas 29. 

Pois bem: quando por conseqüência da violação das regras sociais houver 

uma reação espontânea, em geral inconsciente, sem que haja intervenção de 

qualquer tipo de instituição organizada, temos aquilo a que se pode chamar de 

controle social informal.  

                                         
27 Segundo Joseph H. Fichter, socialização trata-se do processo de aprendizado do indivíduo social, 
de como deve desempenhar “os padrões esperados do comportamento aprovado” (Sociologia. São 
Paulo: Editora Herder, 1969, p. 426). 
 
28 Idem, ibidem, p. 426. 
 
29 Hassemer, Winfried; Muñoz Conde, Francisco. Introducción a la Criminología y al Derecho Penal. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 1989, p. 115. 
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As reações sociais pertencentes a esta espécie de controle, conseqüências 

das não adequações aos padrões sociais esperados (as expectativas), não são 

anteriormente cominadas e nem possuem motivações racionalizadas; efetivam-se 

sem que haja formas metódicas ou racionais na escolha das espécies e nas suas 

proporções quantitativas; suas imposições, enfim, não são previamente reguladas, 

não provindo especificamente de qualquer órgão, instituição, grupo ou pessoa. 

Tratam-se, pois, de sanções imediatas exercidas “sem dispositivos burocráticos” 30, 

em geral desproporcionais.  

 Essas sanções provenientes do controle informal se manifestam por meio das 

mais variadas formas e com diversas intensidades, podendo se concretizar desde 

numa reprovação verbal explanada pelas pessoas entre si a respeito do indivíduo 

desviante, causando-lhe com isto embaraço e sentimento de rejeição, até mesmo 

em formas mais graves como a segregação social ou a morte 31. 

Mas se no controle social informal a sanção decorre, em geral, da violação 

dos usos e costumes de um povo, reagindo este ao desvio de maneira difusa e não 

organizada por meio de reações “informais, desproporcionais e inesperadas”, no tipo 

de controle formal, ao contrário, há uma prévia organização institucionalizada de 

                                         
30 Castro, Celso A. Pinheiro de. Sociologia aplicada ao direito... Op. cit., p. 90. 
 
31 Robles fundamenta a eficácia exercida pelo controle social informal recorrendo às pesquisas 
realizadas por Sigmund Freud: os indivíduos participariam de um complicado fenômeno de 
interiorização de normas e modelos de conduta; esses padrões acabariam fazendo parte do nível 
mental denominado superego; este, por sua vez, atuaria sobre a consciência: o ego. As normas 
sociais impostas no processo de socialização estariam contidas neste nível mental: o da consciência, 
que por sua vez acabaria reprimindo o id, ou seja, os “movimentos psíquicos egoístas” (Robles, 
Gregório. Os Direitos Fundamentais e a Ética na Sociedade Atual... Ob. cit., pp. 49 a 51). 
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resposta contra aquele que violar as normas que em regra são expressas em leis 32, 

ganhando a reação social natureza jurídica 33. 

Essa “tomada” do controle social pelo Estado, o qual “se arma” de sanções 

jurídicas, pode ser compreendida como um processo de racionalização do fenômeno 

de contenção necessário nas sociedades contemporâneas caracterizadas como 

sendo de “solidariedade orgânica”, centralização esta sem a qual não haveria 

eficácia de tão fundamental função social 34.  

 

 1.3. OPÇÃO PELO DIREITO PENAL COMO CONTROLE SOCIAL FORMAL 

 

Ensina-nos Gianpaolo Poggio Smanio 35 que o direito penal faz parte do 

sistema de controle social, sendo “uma de suas instituições”, diferenciando-se das 

demais pelo fato de se constituir numa manifestação normativa formal, a ponto de 

impedir que sejamos surpreendidos por reações informais, desproporcionais e 

inesperadas, as quais habitualmente se dão por meio de sanções decorridas do 

controle social informal.  

Mas qual poderia ser o fundamento da opção pelo direito penal como tal 

forma de controle? 

                                         
32 O termo “lei”, aqui, não possui significado formal que o direito emprega, designando neste passo 
todo e qualquer tipo de norma escrita construída de maneira racional e prévia, em geral 
metodicamente formulada, provinda de um poder não necessariamente político. De forma que por 
esse conceito, poderíamos considerar como lei o estatuto de um clube, por exemplo. Assim, não 
podemos olvidar da existência de controles sociais formais vários que são exercidos por instituições 
privadas não vinculadas ao poder público. A sanção de expulsão aplicada por um estabelecimento de 
ensino em face do aluno que desobedece às normas disciplinares, por exemplo, é manifestação de 
uma das várias formas desse tipo de controle, ainda que não provinda do poder político. 
 
33 Na visão de Norberto Bobbio, a sanção ganha natureza jurídica quando se torna institucionalizada, 
constituindo-se num elemento essencial para que tenhamos algo ao qual possamos chamar “direito”. 
De modo que seria justamente o conjunto de sanções institucionalmente organizadas que 
configuraria, dentre outros fatores, a existência de um “ordenamento jurídico” (Teoria do ordenamento 
jurídico. Tradução de Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos. Brasília: Universidade de Brasília, 
1995, p. 29). 
 
34 Castro, Celso A. Pinheiro de. Sociologia aplicada ao direito... Op. cit., p. 93. 
 
35 Smanio, Gianpaolo Poggio. Tutela Penal dos Interesses Difusos... Ob. cit., p. 65. 
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Waldir de Pinho Veloso nos presta relevante auxílio para a resposta; afirma 

que “o livre arbítrio humano autoriza que determinadas pessoas descumpram” as 

leis, de forma que o seu acatamento passa a ser uma probabilidade; daí que se de 

um lado não há certeza quanto à obediência ao preceito normativo, por outro de seu 

descumprimento decorrerá a aplicação de uma sanção jurídica 36.  

Ainda na visão do autor, o descumprimento das normas jurídicas se daria 

porque enquanto cada lei preenche um campo de valores, as pessoas às quais ela 

obriga podem apresentar convicções axiológicas ou interesses finais diferentes, e a 

partir daí, então, serem capazes de vislumbrar “o cumprimento de tal determinação 

como necessária, aconselhável, possível ou, ao contrário, desaconselhável ou 

impossível”.  

Independentemente de quais sejam as razões pelo não cumprimento 

normativo, refiram-se elas a questões de convicção moral ou a assuntos de cunho 

menos nobre, o fato é que o ser humano acaba sempre caindo na possibilidade de 

decidir em se adequar ou não às regras que lhe são impostas.  

Neste mesmo raciocínio percorre o pensamento de Manfredo Araújo de 

Oliveira: o ser humano nunca está decidido, não possuindo um comportamento “pré-

determinado pelo sistema instintivo: é o homem mesmo que deve dar orientação 

básica a seus impulsos”; o tempo passa e a cada dia ele se auto-constrói, tornando-

se humano, conquistando paulatinamente sua essência 37, e essa conquista se dá 

com a mesma liberdade que lhe leva a cumprir ou descumprir as regras. 

Pois é justamente a partir dessa pressuposição, na aceitação de que ao 

homem é possível escolher as opções frente às quais se encontra, que podemos 

encontrar o fundamento do Estado em se imiscuir, por meio do direito penal, em 

alguns círculos da vida social dotados de relevância e de interesse social mediato ou 

imediato, fazendo neles incidir normas jurídicas dotadas de uma maior 

coercibilidade.   

                                         
36 Veloso, Waldir de Pinheiro. Filosofia do Direito. São Paulo: IOB Thompson, 2005, pp. 103 – 105. 
 
37 Oliveira, Manfredo Araújo de. Ética e sociabilidade. 3ª ed. São Paulo: Loyola, 2003, pp. 11 – 12. 
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Devemos advertir, contudo, que deve haver critérios para a escolha dos 

círculos sociais sobre os quais hão de se impor esses tipos de regras; daí a 

afirmação de Hassemer e Muñoz Conde, segundo a qual o direito penal só pode se 

ocupar dos bens mais fundamentais 38, não havendo outra oportunidade a que tome 

para si a função interventora sobre a vida das pessoas que não esta.  

Para os autores, acrescentemos, esta é a senda racional sobre a qual se faz 

possível a existência de uma política criminal comedida na condução da formação 

do ordenamento jurídico-penal, na medida em que parte de critérios claros e 

justificáveis à luz da razão 39. 

 A partir disto podemos afirmar que o direito penal entra justamente em cena 

como uma das formas de controle social formal, quando nas essenciais e 

importantes camadas da vida em sociedade a obrigatoriedade de determinados 

comportamentos ou a proibição de outros tem por escopo propiciar as condições 

mínimas de coexistência social digna 40, o que pressupõe respeito à dignidade da 

pessoa humana consubstanciada nas mais diversas dimensões dos direitos 

fundamentais (direitos individuais, sociais, políticos et caetera), princípio basilar do 

ordenamento jurídico porque nuclear da Constituição.  

Ainda segundo Hassemer e Muñoz Conde, a formalização da atuação do 

controle social que passa para as mãos do Estado sob a forma de direito penal 

permite que todos sejam expressa e claramente orientados quanto às regras 

vigentes no meio.  

Acrescentam que o direito penal, por meio da tipificação legal, seleciona, 

delimita e estrutura as possibilidades de ações lícitas e ilícitas, anunciando por 

escrito e de forma pública, da maneira mais justa possível, quais condutas serão 

                                         
38 Hassemer, Winfried; Muñoz Conde, Francisco. Introducción... Op. cit., p. 116. 
 
39 Idem, ibidem, p. 105. 
 
40 “A tarefa do Direito Penal, desde a decisão valorativa inserta no corpo da Constituição, consiste em 
que sejam adotados todos os mecanismos para se garantir as funções sociais (lato sensu) e os 
mecanismos eficazes e necessários para o convívio social” (grifo nosso - Fischer, Douglas. 
Delinqüência Econômica e Estado Social e Democrático de Direito. Porto Alegre: Editora Voto 
Jurídico, 2006, p. 118). 
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tidas como criminosas, com que proporção o Estado pretende reagir a elas e de que 

maneira se processarão as respostas mais adequadas 41. 

Somam a isto, ainda, a observação do benefício que há em se distanciar o 

autor da vítima lesionada por sua conduta, cuja proximidade é causa de violência e 

desordem, além de permitir que a contenda entre ambos possa ser definitivamente 

dirimida, já que o direito penal pode instituir meios de conciliação geralmente 

impossíveis no controle social informal, visto a reação deste último ser espontânea, 

irracional, passional e desproporcional 42.  

Repare que de acordo com a visão de Francisco Muñoz Conde, a utilização 

do direito penal como controle social se dá quando a sociedade por si mesma se 

torna incapaz de “regular a convivência de modo organizado e pacífico”. Daí que a 

ordem jurídica e o Estado tomam para si aquela função, passando ambos a 

constituir-se em reflexos ou superestruturas da ordem social 43.  Em outras palavras: 

intervém o Estado por meio do direito intensamente mais coercitivo quando a 

sociedade falha naquilo que é mais difícil de informalmente controlar, não sendo 

mais capaz de conter o abuso ou a violência por meio do sancionamento difuso, 

espontâneo e não institucionalizado 44.  

Assim, o Estado, de forma exclusiva 45 (visto deter o monopólio da força), 

intensifica a coercibilidade 46 do direito quando a contenção social buscada pelo 

                                         
41 Hassemer, Winfried. Direito Penal Libertário... Ob. cit., p. 216. 
 
42 Hassemer, Winfried; Muñoz Conde, Francisco. Introducción... Op. cit., p. 117. 
 
43 Muñoz Conde, Francisco. Direito Penal e Controle Social. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 11. 
 
44 Idem, ibidem, p. 26. 
 
45 Weber, Max. Economia e sociedade. V. 1. Trad. de Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa. São 
Paulo: Editora UnB, 2004, p. 211. 
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ordenamento jurídico “comum” não é capaz de atingir seu escopo de proteção. Vem, 

então, a opção pelo direito de específica natureza penal. 

De fato, a necessidade dessa tutela sobre os bens e interesses sociais mais 

essenciais faz com que a coercibilidade que naturalmente está presente no direito 

como um todo deva ganhar uma natureza e uma intensidade diferenciada e bem 

mais elevada do que normalmente possui, e isto se faz mediante a cominação, 

aplicação e execução de sanções penais como a conhecemos, visto serem 

detentoras de efeitos muito mais intensos quando comparadas às outras sanções 

que há no ordenamento jurídico (na medida em que recaem sobre os direitos 

fundamentais mais essenciais, dentre os quais, a liberdade) 47.  

Finalmente, não podemos desprezar que o direito penal como controle social 

significa a proteção do próprio infrator e, neste sentido, a diminuição da violência 

social, visto que se estivesse submetido ao alvedrio das paixões e sentimentos de 

                                                                                                                               
46 Segundo Norberto Bobbio, o sistema social apresentaria três formas de poder: o econômico, o 
ideológico e o político, os quais, na contemporaneidade, corresponderiam respectivamente à 
organização das forças produtivas, à organização do consenso e à organização do poder coativo, 
residindo nesta última a maior força (Estado, Governo, Sociedade. Para uma Teoria Geral da Política. 
Tradução por Marco Aurélio Nogueira. 11ª edição. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 2004, pp. 82 – 
83). Émile Durkheim, por sua vez, quando de seus escritos a respeito do que concebia como sendo 
“fato social”, muito enfatizava a “imposição” que a sociedade fazia sobre a maneira de pensar, agir e 
sentir dos indivíduos. Para ele, os fenômenos sociais deveriam ser encarados como sendo 
completamente exteriores ao homem, no sentido de que não se tratavam do resultado da soma das 
vontades individuais de cada um, não havendo qualquer domínio volitivo humano sobre aqueles 
fenômenos; ao contrário: estes seriam dotados de autonomia e de coerção, impondo aos indivíduos 
normas de conduta e regras incidentes sobre vários círculos da vida humana. Seriam mandamentos 
imperceptíveis aos indivíduos quando naturalmente estes aderissem, mas que, ao contrário, 
passariam a ser sentidos com toda força caso não houvesse conformismo espontâneo. Seguindo este 
raciocínio em específico, Durkheim afirmava que se na maioria das vezes a coerção não era sentida, 
isto não autorizava a que pudéssemos negar sua existência. Segundo sua análise, a inexistência de 
tal percepção na maior parte das pessoas decorreria principalmente do fato de que a grande parcela 
delas já teria interiorizado os valores e modelos comportamentais ensinados ou impostos no passado, 
sendo conseqüentemente postos em prática de maneira quase que inconsciente. Durkheim, enfim, 
via a coerção exercida pela sociedade como um elemento essencial ao conceito de “fato social”; dizia 
que o seu “poder de coerção externa que exerce ou é suscetível de exercer sobre os indivíduos” 
poderia ser reconhecível “seja pela existência de alguma sanção determinada, seja pela resistência 
que o fato opõe a qualquer empreendimento individual que tende a violentá-lo” (As regras do método 
sociológico. Trad. por Maria Isaura Pereira de Queiroz. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 
2001, pp. 01 a 03 e 08). 
 
47 As regras do trato social, quando não acatadas, provocam sanções aos seus destinatários tais 
como a critica, a reprovação e a censura. Temos ainda as regras morais cuja sanção máxima é o 
remorso. Por tudo isto, a sanção jurídica é impar, pois é a única que atinge a liberdade e o patrimônio 
dos indivíduos (Nader, Paulo, Filosofia do Direito, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2004, p. 63). 
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vingança do ofendido ou daqueles que tenham simpatia por sua dor, certamente 

estaria o delinqüente sob grave perigo 48. 

Temos, portanto, que o direito penal - manifestação de poder político – 

constitui-se num controle social formal edificado, administrado e executado pelo 

Estado, dotado de uma coercibilidade mais intensa e efetiva quando comparado às 

demais subespécies do ordenamento jurídico, a ponto das expectativas dos 

comportamentos sociais poderem ser satisfeitas com grau maior de probabilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
48 Rodrigues, Anabela Miranda. Novo Olhar sobre a Questão Penitenciária. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2001, pp. 33 – 34. 
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2 – A ORDEM ECONÔMICA COMO BEM JURÍDICO-PENAL  

 

2.1. IMPORTÂNCIA E FUNÇÕES DO BEM JURÍDICO-PENAL 

 

Luiz Régis Prado aponta quatro funções para o bem jurídico-penal: a) de 

garantia ou limitação do Estado no exercício da atividade de criação da norma 

incriminadora, b) de servir como critério teleológico ou interpretativo da norma penal, 

c) de individualizar a aplicação da sanção (visto que a variação da extensão e 

gravidade da lesão do bem pode servir à dosimetria da pena) e d) de servir como 

elemento sistemático de classificação do delito na codificação ou legislação penal 

(daí passar a ser o bem-jurídico um “elemento classificatório”) 49.   

O esforço na conceituação e identificação da categoria sobre a qual ora 

tratamos, portanto, pode ser considerado útil sob o aspecto dogmático, visto ser um 

meio de auxílio à tarefa de interpretação da norma, um fator de classificação 

sistemática e um elemento colaborador na fixação da espécie e do quantum da 

pena. Contudo, vemos que sua importância fundamental e eminente é de índole 

político-criminal, na medida em que pode representar critério racional contra 

eventuais excessos cometidos nas incriminações abstratas realizadas pelo legislador 
50.  

Daí que a discussão sobre o tema é fundamental, conectando-se intimamente 

com a questão da legitimidade do poder punitivo, dado que dentre outros fins, visa 

justamente à fixação dos limites dentro dos quais a força do Estado pode se afigurar 

com maior gravidade e intensidade, a ponto de restringir significativamente o 

exercício dos direitos fundamentais, dentre os quais a liberdade e a própria vida.  

                                         
49 Prado, Luiz Régis. Bem jurídico-penal e constituição... Op. cit., pp. 60 – 61. 
 
50 Gomes, Luiz Flávio et Yacobucci, Guillermo Jorge. As Grandes Transformações do Direito Penal 
Tradicional. Trad. 2ª parte: Lauren Paoletti Stefanini; revisão da tradução: Alice Bianchini. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 73. 
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O surgimento da idéia sobre a existência de bens ou interesses a serem 

tutelados pelo ordenamento jurídico-penal é relativamente recente, estando ligada 

ao nascimento e à evolução do pensamento filosófico-político moderno e, por 

conseqüência, do próprio direito penal clássico ou iluminista. 

É que especialmente no período absolutista, com o fundamento político 

ancorado em argumentos de cunho teológico, as regras jurídicas ainda não estavam 

separadas da moral, motivo pelo qual infindáveis comportamentos poderiam ser 

considerados criminosos não por ofenderem ou exporem a risco algum direito, 

interesse, bem ou valor tido como essencial à convivência, mas sim por 

expressarem a maldade, a intenção desviada ou a concupiscência decorrente do 

pecado original que havia no coração humano 51.  

Ademais, o crime, que em regra era configurado pelo simples desacordo entre 

o comportamento e a norma imposta, ganhava conotação política, dado que tal 

inadequação representava uma ofensa direta ao regente; nos dizeres de Michel 

Foucault: “o crime, além de sua vítima imediata, ataca o soberano; ataca-o 

pessoalmente, pois a lei vale como a vontade do soberano; ataca-o fisicamente, pois 

a força da lei é a força do príncipe” 52.  

E para que o poder régio vilipendiado pela atitude feita em desacordo com a 

vontade do soberano fosse restabelecido, a resposta oficial era a aplicação de um 

suplício: 

 

(...) Deve-se conceber o suplício, tal como é ritualizado ainda 
no século XVIII, como um agente político. Ele entra logicamente 
num sistema punitivo, em que o soberano, de maneira direta ou 
indireta, exige, resolve e manda executar os castigos, na medida em 
que ele, através da lei, é atingido pelo crime. Em toda infração há 
um “crimen majestatis”, e no menor dos criminosos um pequeno 
regicida em potencial. 53 

                                         
51 Saldaña, Quintiliano. Nova Criminologia. Tradução de Alfredo Ulson e V. de Alcântara Carreira. 
Campinas: Russell, 2003, pp. 32 a 36. 
 
52 Foucault, Michel. Vigiar e Punir: Nascimento da Prisão. Trad. de Raquel Ramalhete. 31ª Edição. 
Petrópolis/RJ: Editora Vozes, 2006, p. 41. 
 
53 Idem, ibidem, p. 46. 
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Por tudo isto arriscamos a afirmação de que, na época imediatamente anterior 

ao chamado período clássico do direito penal, vigia um sistema onde a figura do 

“príncipe” era o bem jurídico-penal universal.  

Sem desprezo de variados outros fatores, com o apoio da burguesia - nova 

classe emergente que via no absolutismo teocrático e irracional do Estado uma 

ameaça ao desenvolvimento de seus interesses e ideais econômicos 54 - mais a 

inclinação da filosofia para uma visão individualista e humanista a despertar no 

homem uma “racionalidade instrumental” 55, aquele pensamento político 

característico do início da Era Moderna foi rompido, havendo uma busca por uma 

fundamentação racional do poder que acabou influenciando diretamente a 

construção do direito penal iluminista, o qual, por sua vez, exigia a teorização do que 

viria a ser conhecido como sendo o bem jurídico-penal. 

Essas mudanças ocorridas no pensamento político moderno e jurídico-penal 

aconteceram de forma paralela às construções teóricas contratualistas da 

sociedade, as quais concebiam o homem não mais como um ser necessariamente 

ligado ou pertencente a uma comunidade política, mas sim eminentemente como ser 

individual; o Estado deixa de ser visto como produto direto da vontade divina ou algo 

do tipo, mas sim como resultado artificial cuja origem era a confluência da vontade 

de todos.  

Isto muito veio facilitar que o alvo do malefício resultante do cometimento do 

crime fosse deslocado da pessoa do príncipe para o próprio homem e a sociedade 

como um todo: o soberano, como ofendido, passa a ser substituído pelo pacto 

social, cuja integridade era violada quando da prática de uma infração penal 56. A 

partir de então o crime se transmuda numa conduta provinda de alguém 

naturalmente livre, cujo resultado era danoso à sociedade, não bastando a 

imoralidade do ato para que um comportamento fosse tido como delito.  

                                         
54 Idem, ibidem, pp. 182 e 183; também Mascaro, Alysson Leandro. Crítica da Legalidade e do Direito 
Brasileiro. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, 2003, p. 46. 
 
55 Oliveira, Manfredo Araújo de. Ética e Sociabilidade... Ob. cit., pp. 92 a 93. 
 
56 Interessante a observação que o crime continuava de certa forma a ter caráter político, visto que 
agora, ele atentava contra o contrato social constituinte da sociedade ou do Estado, sendo o 
delinqüente considerado um traidor. 
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Direito e moral passam a trilhar e a ter fundamentos distintos. 

 

 2.2. O BEM JURÍDICO-PENAL 

 

É árdua a tarefa de chegar-se a um conceito de bem jurídico-penal: sua 

formulação depende de um arcabouço teórico prévio quanto ao que se entende por 

conteúdo do injusto e quais sejam as finalidades da norma; por outro lado, as 

definições variam de acordo com a teoria penal abraçada, a visão ideológica 

subjacente e a escolha política acerca do que se pretende com sua proteção 57, de 

modo que uma exposição teórica completa sobre o tema constitui, neste passo, um 

intento bem inoportuno ao escopo desta dissertação.  

Sem embargo, isto não impede que discorramos sobre o assunto de maneira 

geral, visto ser essencial para a melhor compreensão da ordem econômica como 

interesse carecedor de tutela penal.  

A idéia sobre a existência de bens jurídicos que pudessem ser atacados por 

uma conduta humana, e que por isto, devessem ser consideradas criminosas, teve 

em Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach um de seus precursores.  

No escopo de encontrar fundamentos racionais e critérios objetivos a partir 

dos quais pudesse haver um limite para a incriminação de tais condutas, Feuerbach 

entendia que esses elementos poderiam se constituir nos direitos subjetivos dos 

indivíduos ou do Estado. O delito poderia, assim, ser compreendido como uma 

ofensa contra um desses direitos; daí a identificação entre o bem jurídico-penal e os 

direitos subjetivos.  

Estes, pois, seriam os limites materiais às incriminações abstratas feitas pelo 

Estado, já que só poderiam ser previstos como criminosos aqueles comportamentos 

                                         
57 Tavares, Juarez. Teoria do Injusto Penal. 3ª edição revisada e ampliada. Belo Horizonte: Del Rey, 
2003, p. 181. 
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que efetivamente, de alguma forma, pudessem ofender o direito pertencente a 

alguém ou ao Estado e que com isto causassem dano social 58. 

Mas foi com o alemão J.M.F. Birnbaum, em 1834, autor da obra Über das 

Erfordernis einer Rechtsverleztung zum Begriff des Verbrechens, que se iniciou 

efetivamente a primeira construção teórica sobre a matéria.  

Na sua concepção, não seriam os direitos subjetivos os elementos 

delimitadores do campo dentro do qual uma conduta poderia ser considerada crime; 

segundo Birnbaum, para que houvesse a tutela penal “seria decisiva (...) a existência 

de um bem fixado diretamente no mundo do ser ou da realidade, de importância 

para a pessoa ou para a coletividade, podendo ser lesionado por uma ação delitiva” 
59.  

Ressalte-se que na sua teoria havia uma condição para que algo fosse tido 

como bem jurídico penalmente tutelável: a sua vulnerabilidade sob o ponto de vista 

naturalístico, ou seja, a possibilidade efetiva de que aquilo que fosse tido como 

sendo bem jurídico pudesse ser lesionado por uma conduta.  

Por outro lado, Birnbaum destacava a idéia, muito parecida com a teoria que 

em tempos mais à frente viria a ser desenvolvida por Liszt, de que o bem jurídico 

não era uma construção do direito; tratava-se ele, na verdade, de algo existente e 

pertencente ao indivíduo ou à comunidade como um todo, merecedor de proteção 

por parte do direito penal visto a possibilidade naturalística, repita-se, de que viesse 

a ser lesionado pelo comportamento humano 60.  

                                         
58 Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Parte Geral 1. 10ª edição. São Paulo: Saraiva, 
2006, p. 326-327; também, nesse sentido, Tavares, Juarez. Teoria do Injusto Penal... Ob. cit., p. 183; 
e Smanio, Gianpaolo Poggio. Tutela Penal dos Interesses ... Ob, cit., p. 69. 
 
59 Silveira, Renato de Mello Jorge. Direito Penal Supra-Individual: Interesses Difusos. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 40. 
 
60 Smanio, Gianpaolo Poggio. Tutela penal dos interesses... Op. cit., p. 70. 
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Logo depois surgiriam as teorias positivistas 61, sendo Karl Binding um de 

seus nomes mais significativos; na sua visão os bens jurídicos não eram elementos 

dados pela realidade, sendo, isto sim, realidades constituídas pelo ordenamento 

jurídico. Por isto sua teoria se enquadrava no chamado positivismo jurídico 62.  

Já o principal teórico do positivismo sociológico, também chamado de 

positivismo naturalista, foi Franz von Liszt, autor de Programa de Marburg – A Idéia 

do Fim do Direito Penal (publicada em 1882).  

Reagindo ao positivismo legalista preconizado por Binding 63, Liszt afirmava 

que a vida e a realidade social do homem era anterior ao direito, de modo que não 

seria este último quem as definiria, mas sim o contrário. Daí que o direito não 

constituiria os bens jurídicos, mas tão somente os reconheceria.  

A partir do momento em que tais bens já existentes na vida humana fossem 

objetos de tutela, ganhariam a adjetivação de “jurídico”, nascendo daí, então, os 

interesses juridicamente protegidos ou bens jurídicos 64. Assim Liszt afirma:  

 

 

                                         
61 Levam este nome porque a identificação daquilo que poderia ser considerado um bem jurídico 
deveria decorrer necessariamente de uma causa específica, a qual poderia ser a vontade do Estado - 
daí o chamado positivismo jurídico - ou as próprias condições da vida do homem – o positivismo 
sociológico (Tavares, Juarez. Teoria do injusto penal... Op. cit., p. 187). 
 
62 Não se via em Binding, portanto, uma preocupação em limitar a ação punitiva do Estado, dado que 
o bem jurídico não seria critério para a criação de normas incriminadoras, mas antes, poderia ser 
deduzido a partir de todas as que fossem emanadas pelo legislador. 
 
63 Pelarin, Evandro. Bem jurídico-penal: um debate sobre a descriminalização. São Paulo: IBCCRIM, 
2002, p. 57. 
 
64 Evandro Pelarin resume as críticas normalmente feitas à teoria de Liszt em duas: a primeira refere-
se ao fato de Liszt ter vislumbrado o direito de forma neutra, tão somente como fenômeno social; a 
segunda, no fato de não ter apontado tudo aquilo sobre o qual deveria incidir a norma jurídica. O 
mesmo autor acrescenta, ainda, que pelo fato de Liszt ter desenvolvido sua teoria baseado nos 
postulados do positivismo sociológico e científico, disto decorreria o perigo de que fossem tais 
postulados estendidos a todo direito penal, a ponto de conceber-se o crime como decorrência natural 
e necessária de certos tipos de indivíduos, levando inevitavelmente à construção de um direito penal 
do autor, linha de política criminal inconcebível no Estado Democrático de Direito (Pelarin, Evandro. 
Bem jurídico-penal... Op. cit., pp. 60 a 62). Ademais, o fato do direito captar os bens que se 
encontram na sociedade e os colocar sob proteção em tipos penais não seria feito por meio de critério 
algum; daí Liszt ser considerado um positivista acrítico, visto não procurar limites para a incriminação 
abstrata da norma (Tavares, Juarez. Teoria do injusto penal... Op. cit., p. 188). 
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(...) é a vida, e não o Direito, que produz o interesse; mas só a 
proteção jurídica converte o interesse em bem jurídico. A liberdade 
individual, a inviolabilidade do domicilio, o segredo epistolar eram 
interesses muito antes que as cartas constitucionais os garantissem 
contra a intervenção arbitrária do Poder Público. A necessidade 
origina a proteção e, variando os interesses, variam também os bens 
jurídicos quanto ao número e quanto ao gênero. 65 

 

Já no início do século XX, em resposta às correntes positivistas, o direito 

penal foi influenciado pela filosofia neokantiana 66, tendo sido Richard Honig, escritor 

da obra “Sobre o Consentimento do Ofendido” (de 1919) 67, um dos maiores 

expoentes a desenvolver uma teoria que trilhava aquela linha de pensamento.  

O bem jurídico passa a ganhar espaço no âmbito da abstração filosófica dos 

valores e abandona o campo da realidade social do “ser”, onde não mais se 

procuraria sua “identidade”; o bem jurídico-penal se transforma num valor cultural 

protegido pelo direito. Em sendo assim, o fim da norma penal era atingir ou 

concretizar valores almejados; conseqüentemente, seja qual fosse o crime previsto, 

encontrar sua finalidade era o mesmo que vislumbrar o bem jurídico tutelado, não 

havendo, portanto, uma construção teórica crítica a partir da definição dos bens 

jurídicos a darem substrato e fundamento às incriminações abstratas. 

Daí que o bem jurídico deixa de possuir função legitimadora ou de servir 

como critério para a construção de um conceito material de delito, para adquirir tão 

                                         
65 Liszt, Franz von. Tratado de direito penal alemão. Tomo I. Trad. de José Higino Duarte Pereira. 
Campinas – SP: Russell, 2003, p. 139. 
 
66 A filosofia neokantiana surgiu na última metade do século XIX, com Kuno Fischer e Otto Liebmann, 
em reação crítica às concepções positivistas que tinham o método empírico como condução das 
pesquisas científicas, retomando, assim, o pensamento relativista de Kant. Ela se dividiu em duas 
escolas: a de Marburgo, tendo sido seu maior representante Rudolf Stammler, e a escola de Baden 
ou “Sudocidental” alemã, com Emil Lask e Radbruch, dentre outros. Nos estudos jurídicos, o 
positivismo foi percebido como insuficiente à compreensão do fenômeno cultural que era o direito; daí 
que abandonando a visão puramente naturalística e sociológica do direito, os neokantistas passaram 
a se voltar mais àquilo que “deveria-ser” do que propriamente a realidade do “ser”, trazendo, portanto, 
elementos do julgamento valorativo para dentro do direito, os quais passaram a ser considerados na 
compreensão dos fenômenos e das categorias jurídicas. Além do mais, o direito passa a ser 
compreendido como um construtor de meios para se chegar a fins de natureza axiológica; daí ele 
significar uma realidade cultural, já que referente a valores, utilizador de um método resultante da 
relação meio – fim (Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal... Op. cit., pp. 85 –  90). 
 
67 Pelarin, Evandro. Bem jurídico-penal... Op. cit., p. 77. 
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somente uma função hermenêutica, característica esta criticada por Claus Roxin 68; 

por isto a teoria neokantiana pode ser chamada também de “concepção 

metodológica ou teleológico-metodológica do bem jurídico” 69.  

Já na teoria de Hans Welzel o bem jurídico acaba ganhando relevo 

secundário; para ele o ordenamento penal é o mediador de todo sentimento ético de 

uma dada sociedade; por isto dizia que o direito penal carrega consigo a “raiz da 

cultura total de uma época” 70.  

A função, portanto, do sancionamento legal, seria assegurar a real 

observância desses valores ético-sociais positivados pelo ordenamento. A proteção 

do bem jurídico seria uma decorrência natural, não principal objetivo, dado que a 

proibição e o castigo de ações “desvalorosas” em si mesmas automaticamente 

evitariam sua lesão 71. Em poucas palavras: se todos agissem de acordo com os 

preceitos ético-sociais preconizados pelo direito penal, conseqüentemente nenhum 

bem ou interesse jurídico seria prejudicado 72.   

 O bem jurídico, que seria preservado com a observação da conduta valorosa, 

seria o estado social desejado pelo direito, o qual se constituiria numa situação 

propícia à garantia da não ocorrência de lesões; a soma desses bens jurídicos, por 

sua vez, formaria a ordem social como um todo. Por isto nenhum bem poderia ser 

visto de maneira isolada um do outro 73, cada um fazendo parte de todo um 

complexo social. 

                                         
68 Roxin, Claus. A Proteção de Bens Jurídicos como Função do Direito Penal. Tradução de André 
Luís Callegari e Nereu José Giacomolli. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2006, p. 20. 
 
69 Prado, Luiz Regis. Bem jurídico-penal e constituição... Op. cit., p. 37. 
 
70 Welzel, Hans. Direito Penal. Tradução de Afonso Celso Rezende. Campinas – SP: Ed. Romana, 
2003, p. 35. 
 
71 Idem, ibidem, pp. 28 – 29. 
 
72 Justamente por isto o injusto penal não residiria mais sobre a lesão do bem jurídico obtida com a 
conduta, mas sim no desvalor da própria ação. Nas palavras de Welzel: “o valor do ato é 
relativamente independente do valor material ou valor do resultado (bem jurídico)” (Idem, ibidem, p. 
31). 
 
73 Idem, ibidem, p. 32. 
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Atualmente, as teorias que vêm sendo mais aceitas são as chamadas 

vertentes constitucionais, as quais preconizam a necessidade de haver uma relação 

imperativa entre os bens jurídicos a serem tutelados pela norma penal e os valores, 

bens ou interesses objetos de proteção constitucional específica; nesta esteira, o 

Estado só poderia incriminar os comportamentos que ofendessem de alguma forma 

interesses que tivessem sido elevados à égide constitucional.  

Assim, a Constituição é a mediadora política onde se encontra instalado o 

feixe de bens, interesses ou valores merecedores da tutela penal, de modo que toda 

incidência normativa deste tipo sobre algo que não esteja dentro daquele âmbito é 

inconstitucional.  

Conforme bem explica Luiz Régis Prado, estas vertentes teóricas podem ser 

divididas em “teoria de caráter geral” e “teoria de caráter estrito”, variando conforme 

a maneira pela qual o legislador ordinário deve vincular a lei penal à Constituição 74. 

Para a primeira corrente, o grau de vinculação é menos preciso, visto que os bens 

jurídicos devem corresponder aos princípios gerais inspiradores da Constituição, 

quais a forma de Estado e outros de alto nível abstrato e geral como este 75; já a 

vertente estrita defende a idéia de que os limites constitucionais devem ser mais 

precisos, consubstanciados em normas explícitas ou implícitas que dêem 

sustentação à escolha dos bens a serem penalmente tutelados.  

Pela primeira linha teórica encontramos Claus Roxin, dentre outros, 

defendendo primeiramente a idéia de que o fato de vivermos em um Estado 

Democrático e Social de Direito implica na impossibilidade da escolha de bens que 

não signifiquem a garantia de uma “existência pacífica, livre e socialmente segura” 
76, sendo que, obviamente, poderão variar de acordo com o tempo e as exigências 

concretas de cada momento histórico 77. 

                                         
74 Prado, Luiz Régis. Bem jurídico-penal e constituição... Op. cit., pp. 62 – 63. 
 
75 Idem, ibidem, p. 63. 
 
76 Roxin, Claus. A proteção de bens jurídicos... Op. cit., p. 16. 
  
77 Idem, ibidem, p. 63. 
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O conceito material de delito, por outro lado, precede à incriminação abstrata 

feita pelo direito, visto que os bens que devem ser tutelados para garantir a paz 

social lhe são anteriores, podendo ser encontrados na sociedade como 

“circunstâncias reais dadas” 78. 

Ressalta, ainda, a idéia de que o Estado não possui qualquer legitimidade 

para moralizar o cidadão, tendo em vista os princípios do pluralismo social, da 

tolerância e da separação entre o direito, a moral 79 e a religião; daí a ilegitimidade e 

inconstitucionalidade das incriminações de condutas que tão somente possam ferir o 

sentimento moral, como por exemplo, o homossexualismo. 

Sendo as teorias constitucionais do bem jurídico as que predominam na 

doutrina penal contemporânea, seja em qual vertente for, vemos que a ordem 

econômica preenche todos os requisitos para que seja tida como um objeto imaterial 

tutelável pelo direito penal 80.  

A Constituição Federal não só dedicou ao tema um título próprio (Título VII – 

Da Ordem Econômica e Financeira), enfeixando-a expressa e tacitamente de 

princípios e regras, como também no artigo 173, §4° determinou que o legislador 

ordinário reprima o abuso do poder econômico que se consubstancie ou tenda a se 

concretizar na dominação de mercados, na eliminação da concorrência e no 

aumento arbitrário dos lucros.   

As palavras de Evandro Pelarin, aqui, são bastante pertinentes:  

 

(...) se a constituição foi incrementada, a discorrer de maneira 
particular sobre pontos nitidamente desatrelados da matéria 
tipicamente constitucional, como a economia e a relação de consumo, 
o direito penal, mecanismo legal tutelador dos bens mais valiosos, 

                                         
78 Idem, ibidem, p. 18. 
 
79 Idem, ibidem, pp. 11 – 14, 21 - 22. 
 
80 O fato de serem as teorias mais abraçadas não significa que sejam as mais corretas; por outro 
lado, é verdade que possuem exigências e critérios mais difíceis de serem preenchidos, de modo que 
o fato da ordem econômica atender a todos esses requisitos certamente confere maior legitimidade 
às respectivas incriminações. 
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deveria acompanhar o texto maior, pois a relevância constitucional 
dada às novas matérias seria um vetor da criminalização. 81  

 

2.3. A ORDEM ECONÔMICA COMO BEM JURÍDICO-PENAL 

 

Faz-se de extrema importância discorrermos sobre a ordem econômica como 

interesse tutelado pelo controle penal, visto que o bem jurídico é assunto elementar 

na ponderação sobre a legitimidade das incriminações abstratas feitas pelo Estado.  

Ademais, o delineamento de seu conceito implicará na delimitação de qual 

seja o objeto do direito penal econômico, visto que neste ramo da ciência do direito 

ambas questões estão especialmente imbricadas 82. 

Para Luiz Regis Prado 83 a ordem econômica abrange um conceito “lato 

sensu” e outro “stricto sensu”; o primeiro consiste na “intervenção estatal na 

economia, a organização, o desenvolvimento e a conservação dos bens econômicos 

(inclusive serviços), bem como sua produção, circulação, distribuição e consumo”; 

nesse conceito amplo poderiam estar inclusas, dentre outros interesses, “as ordens 

tributária, financeira, monetária e a relação de consumo”, constituindo-se num “bem 

jurídico-penal supra-individual, genericamente considerado (bem jurídico categorial), 

o que por si só não exclui a proteção de interesses individuais”.  

Da mesma forma trilha Carlos Martínez-Bujan Perez 84, segundo o qual o 

direito penal econômico “stricto sensu” engloba as infrações que atentam contra a 

atividade interventora e reguladora do Estado na economia, enquanto o direito penal 

econômico ”lato sensu” é caracterizado, em suas palavras:  

                                         
81 Pelarin, Evandro. Bem Jurídico-Penal... Ob. cit., p. 150. 
 
82 Cervini, Raúl et Adriasola, Gabriel. El Derecho Penal de la Empresa. Desde uma visión garantista. 
Buenos Aires: Euros Editores S.R.L., 2005, p. 56. 
 
83 Prado, Luiz Régis. Direito Penal Econômico. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 28. 
 
84 Martínez-Buján Pérez, Carlos. Derecho Penal Económico. Parte General. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 1998, pp. 32 – 35. 
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(...) por incluir, ante todo, las infracciones que vulneran bienes 
jurídicos supraindividuales de contenido económico que, si bien no 
afectan directamente a la regulación jurídica del intervencionismo 
estatal em la economía, transcienden la dimensión puramente 
individual, trátese de intereses generales o trátese de intereses de 
amplios sectores o grupos de personas. 

 

Acrescenta o autor a possibilidade de pertencerem a esse amplificado 

conceito as infrações que ofendam bens individuais como expressões resultantes de 

medidas e instrumentos econômicos.  

Tiedemann, por seu turno, vislumbra como ordem econômica, quer dizer, 

como bem jurídico tutelado pelo direito penal econômico, o ordenamento da 

economia feito pelo Estado em seu conjunto, seu funcionamento e sua organização, 

ou seja: a economia nacional (um bem supra-individual) 85; mas também entende 

haver um conceito mais estendido, podendo neste caso ser encontradas as normas 

incidentes sobre a produção, fabricação e distribuição de bens econômicos, o que 

significa regulamentos que influenciam diretamente os consumidores, os 

concorrentes, o meio ambiente, as fontes de energia, alimentos, produtos 

farmacêuticos, trabalhadores, et caetera 86.   

Pitombo, ao comentar sobre o crime organizado cometido quando do 

exercício da atividade empresarial, afirma que algumas de suas práticas acabam 

atingindo “a livre-iniciativa, a propriedade, a concorrência, o consumidor, o meio 

ambiente, o patrimônio histórico, enfim, vários aspectos da ordem socioeconômica” 

(grifo nosso) 87, demonstrando, assim, o entendimento de que a ordem econômica 

realmente pode ser concebida como uma realidade dentro da qual vários bens 

imediatos, que não a própria economia em si mesma, podem ser ofendidos. 

A essas lições havemos de acrescentar a idéia segundo a qual a proteção 

almejada por meio do direito penal recai sobre dois tipos de interesses: a) o primeiro 

                                         
85 Tiedemann, Klaus. Poder Económico y Delito. Introductión al derecho penal económico y de la 
empresa. Traducción: Amelia Mantilla Villegas. Barcelona: Editorial Ariel S.A., 1985, pp. 18 – 19. 
 
86 Idem, ibidem, p. 19. 
 
87 Pitombo, Antônio Sérgio A. de Moraes. Lavagem de Dinheiro. A tipicidade do crime antecedente. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 79. 
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se trata do bem diretamente visado ou tecnicamente protegido, aquele a que de 

imediato visa-se acobertar; no crime de injúria, por exemplo, o bem jurídico imediato 

seria a honra subjetiva de alguém; b) o segundo é o bem jurídico mediato, aquele ao 

qual se visa em última instância tutelar com a incriminação da conduta; seguindo o 

último exemplo, o bem mediato seria a pessoa 88.  

Pois bem: a partir da exposição de todas essas idéias é correto afirmar que a 

ordem econômica como bem jurídico-penal supra-individual pode ser stricto sensu 

ou lato sensu:  

a) ordem econômica stricto sensu é tutelada pelas incriminações que 

importam na ofensa aos princípios estruturais e funcionais determinados pela política 

do Estado sobre a economia, escolhidos e determinados pela Nação quando da 

feitura da Constituição quais os crimes que violam a livre concorrência, a liberdade 

de iniciativa e a regulamentação sobre preços, dentre outros, sendo que nestes 

casos, a ordem econômica constitui-se tanto em interesse imediato quanto mediato; 

 b) ordem econômica lato sensu é interesse acobertado pelas incriminações 

que têm como objeto de tutela bens que não estão conectados diretamente ao 

sistema macro-econômico como idealizado pelo Estado no que tange ao seu 

funcionamento e princípios estruturais, mas que podem ser ofendidos quando da 

atividade empresarial nas fases de produção, distribuição, circulação e consumo de 

bens ou serviços, quando há violação de princípios, limites e normas positivadas 

pela Constituição quais os crimes contra as relações de consumo, o meio ambiente, 

a saúde pública e a economia popular, ressaltando que nesse conceito ampliado, o 

bem jurídico imediato se constitui em outro que não a ordem econômica em si 

mesma. Advirta-se, porém, que mesmo nestes tipos de incriminações, a ordem 

econômica stricto sensu não deixa de ser protegida por via indireta, visto que ela foi 

idealizada pela Constituição de um modo tal que não possa haver violação ou perigo 

a qualquer um desses bens ou interesses que se constituem, em última análise, 

condições sem as quais não havemos de ter justiça social, erradicação da pobreza, 

existência digna et caetera.  

                                         
88 Martínez-Buján Pérez, Carlos. Derecho Penal Económico... Op. cit., pp. 90 – 93. 
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Como já anteriormente comentado, o entendimento do que venha a ser ordem 

econômica como bem jurídico-penal possui íntima correlação com aquilo que se 

possa vir a conceber como sendo o direito penal econômico; daí que a partir das 

duas formas pelas quais se pode tratar o conceito em questão podemos também 

entender a maneira pela qual alguns doutrinadores conceituam aquele ramo 

específico do ordenamento jurídico, ora tomando-o num significado mais amplo, ora 

mais restrito.  

Manoel Pedro Pimentel, por exemplo, entende que o direito penal econômico 

possui como objeto um ramo bem estrito e específico, qual seja: a segurança e a 

regularidade da realização da política econômica do Estado 89.   

Gesner de Oliveira e João Grandino Rodas entendem que diante da “ampla 

definição” contida no artigo 170 da Constituição Federal o legislador brasileiro teria 

aderido a um conceito mais abrangente do que vem a ser o objeto do direito penal 

econômico; observam, ainda, que em 1984, uma comissão de juristas apresentou 

um Anteprojeto da Parte Especial do Código Penal, com o fim específico de 

sistematizar e positivar o direito em testilha; pois na exposição de motivos do 

anteprojeto, estaria havendo uma adesão a uma concepção ampla do direito citado, 

“ultrapassando a mera intervenção estatal na economia, para abarcar o 

disciplinamento jurídico da produção, distribuição e consumo de bens e serviços” 90.   

Roberto Santiago Ferreira Gullo vislumbra na ordem econômica um 

abrangente conceito, visto que a entidade a ser protegida pela incriminação “deve 

estar empreendida dentro do amplo campo da atividade econômica e de sua ordem 

indispensável”, podendo ela, ainda, ser faceada sob prisma público ou privado 91, 

dependendo do “interesse que tem cada sujeito econômico cuja incolumidade é 

                                         
89 Pimentel, Manoel Pedro. Direito Penal Econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1973, p. 21. 
 
90 Oliveira, Gesner; Rodas, João Grandino. Direito e Economia da Concorrência. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2004, pp. 354 e 355. 
 
91 Os bens jurídicos individuais podem ser indiretamente tutelados pelo direito penal econômico; 
porém, vislumbramos que seu escopo primordial é a defesa dos supra-individuais ligados à ordem 
econômica, consoante o espírito e as disposições das normas constitucionais atinente à ordem 
econômica. Neste sentido, Cervini, Raúl et Adriasola, Gabriel. El Derecho Penal de la Empresa... Ob. 
cit., p. 61. 
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conseqüência direta e imediata da efetiva existência e do respeito professado por 

essa ordem” 92.  

Para ele, enfim, o direito penal econômico pode ser entendido como sendo: 

 

O conjunto de normas que tem por objeto sancionar, com as 
penas que lhe são próprias, as condutas que, no âmbito das 
relações econômicas, ofendam ou ponham em perigo bens ou 
interesses juridicamente relevantes. O Direito Penal Econômico tem 
por finalidade proteger os bens e os interesses humanos 
relacionados com a economia. 93 

 

Finalmente, Raúl Cervini e Gabriel Adriasola entendem que o panorama atual 

do direito penal econômico é bastante abrangente (ordem econômica lato sensu), de 

modo que, conforme palavras suas: 

 

(...) como consecuencia de la referida noción “amplia”, son 
considerados delitos econômicos: a) los delitos fiscales; b) los 
fraudes de subvenciones; c) los delitos cometidos em el seno de 
instituciones bancarias, financieras y cambiarias; d) los delitos 
vinculados al funcionamiento de empresas privadas de seguros; e) 
los delitos contra la regularidad del trabajo y la seguridad social; f) 
las quiebras, concursos y concordatos de tipo fraudulento; g) los 
balances falsos; h) la competencia desleal; i) los hechos punibles 
vinculados com el comercio exterior; j) los daños al ecosistema, 
etcétera. 94 

 

Assim, tanto os crimes contra a ordem econômica “lato sensu” quanto “stricto 

sensu” integram a chamada criminalidade ou delinqüência econômica, sendo o 

                                         
92 Gullo, Roberto Santiago Ferreira. Direito Penal Econômico. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 
2005, pp. 06 e 07. 
 
93 Idem, ibidem, p. 02. 
 
94 Cervini, Raúl et Adriasola, Gabriel. El Derecho Penal de la Empresa... Ob. cit., pp. 71 e 72. 
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direito penal econômico a parcela do ordenamento jurídico ou o ramo científico-

normativo que possui como objeto toda essa gama de incriminações 95.   

Podemos afirmar, ante o exposto, ser a ordem econômica, seja ela em qual 

sentido for, o objeto sobre o qual se debruça o direito penal econômico, um 

instrumento de controle formal usado na limitação dos abusos cometidos no 

exercício da atividade em questão ou em sua função, e que se caracterizam por 

tenderem à violação dos fundamentos, princípios e objetivos constitucionalmente 

previstos à República Federativa do Brasil e à ordem econômica imprescindíveis ao 

desenvolvimento da personalidade humana como ser individual e como ser social, 

bem como à construção de uma coexistência pacífica, justa, segura e igualitária. 

Ressaltamos que as condutas a receberem a incidência do controle penal 

devem ser aquelas realizadas em uma das fases da atividade econômica - 

produção, circulação, distribuição e consumo - ou em sua função. Entendemos, 

ainda, que elas devem estar essencialmente relacionadas com a atividade 96. 

Finalmente, muito importante acrescentarmos que dentro do direito penal 

econômico - sendo este último um gênero, portanto - podemos encontrar o direito 

penal da empresa ou direito penal empresarial, cuja diferenciação não se concentra 

no bem jurídico tutelado, mas sim pelo fato de que no último encontraríamos 

delineados os delitos econômicos cometidos por intermédio do desenvolvimento de 

                                         
95 O controle penal sobre a criminalidade econômica é uma atividade que não pertence ao direito 
econômico, certamente incluindo-se no âmbito do direito penal; todavia, entendemos que ele se 
configura numa parcela especial desta disciplina – o direito penal econômico - com pressupostos 
fáticos diversificados, princípios específicos e dificuldades sistêmicas peculiares (Dias, Jorge de 
Figueiredo; Andrade, Manuel da Costa. “Problemática Geral das Infracções Contra a Economia 
Nacional”. In Podval, Roberto (org.). Temas de direito penal econômico. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2000, pp. 84 – 85). 
 
96 Um homicídio passional causado por um empresário, por exemplo, ainda que no exercício de sua 
função, contra um consumidor que lhe tenha ofendido em virtude de uma desavença, apesar de 
atentar contra a vida, bem jurídico essencial sob tutela penal e protegido pela Constituição 
Econômica, não pode ser considerado um crime econômico, haja vista não ter se tratado de um ato 
essencialmente ligado à atividade do sujeito ativo. O contrário se daria, por exemplo, com várias 
mortes causadas pelo uso de insumos estragados em produtos farmacêuticos: o crime incorrido pelo 
empresário, no mínimo, seria de homicídio; contudo, parece-nos que estaria a infração incursa na 
chamada delinqüência econômica, visto que a causa do evento se deu no exercício e em função de 
sua profissão, na fase de produção e consumo, com vistas à obtenção de lucro empresarial, tendo 
havido, certamente, desobediência a normas regulamentares aplicáveis à natureza da atividade, 
estando ainda o autor do delito numa categoria criminológica específica, qual seja: a de um white 
collar. 
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uma atividade empresarial 97, ressaltando-se que tal atividade deve ser 

compreendida dentre aquelas cujos fins principais sejam lícitos, diferentemente do 

que se dá com as organizações criminosas, cujos fins principais é o perfazimento de 

delitos penais 98. 

Schünemann, por sua vez, entende que a criminalidade da empresa se 

constitui pelos delitos econômicos que por intermédio da atuação de uma empresa, 

lesionam bens e interesses de entes externos e dos colaboradores da própria 

empresa, sendo ela a parte mais importante da criminalidade econômica, 

entendendo, portanto, aquela como subespécie desta última 99. 

A ordem econômica em sentido estrito, no Brasil, é tutelada basicamente pela 

Lei Federal 8.137, de 27 de dezembro de 1990, que em seus artigos 4º, 5º e 6º, 

especifica condutas de abuso do poder econômico que implicam no domínio do 

mercado, na eliminação total ou parcial da concorrência e no aumento arbitrário dos 

preços, bem como pela Lei Federal 8.176, de 08 de fevereiro de 1991, na qual são 

previstas incriminações ligadas às atividades atinentes ao Sistema Nacional de 

Estoques de Combustíveis 100.   

Devemos lembrar, ainda, haver quem defenda ser a ordem econômica stricto 

sensu o bem jurídico protegido pela Lei 9.613, de 03 de março de 1998 101, na qual 

são previstos os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, idéia 

com a qual concordamos, visto que uma entrada maciça de dinheiro proveniente de 

atividades ilícitas em determinado setor pode provocar profunda desestabilização, 

                                         
97 Cervini, Raúl et Adriasola, Gabriel. El Derecho Penal de la Empresa... Ob. cit., pp. 103 e 104. 
 
98 Idem, ibidem, pp. 118 e 119. 
 
99 Schünemann, Bernd. Delincuencia Empresarial: cuestiones dogmaticas y de politica criminal. 
Traducción de Beatríz Spínola Tártalo y Margarita Valle Mariscal de Gante. Buenos Aires: Fabián J. 
Di Plácido, 2004, p. 19. 
       
100 A Lei Federal 8.884, de 11 de junho de 1994, ao nosso ver, não pode ser considerada como parte 
do sistema de controle penal, visto que suas normas visam à prevenção e repressão das infrações de 
natureza administrativa contra a ordem econômica. Gullo, por exemplo, não a inclui na lista que fez 
sobre algumas leis do direito penal econômico, não sendo crível que a desprezasse se assim 
considerasse, visto a importância que referida lei possui (Gullo, Roberto Santiago Ferreira. Direito 
Penal Econômico... Ob. cit., pp. 27 e 28).  
 
101 Pitombo, Antônio Sérgio A. de Moraes. Lavagem de Dinheiro... Ob. cit., p. 77. 
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“com importantes repercussões lesivas” 102, lembrando que ainda que tal efeito não 

ocorra em face de algumas poucas condutas isoladamente consideradas, 

certamente ele se dará se levarmos em conta a possibilidade da multiplicidade de 

tais comportamentos e das elevadas somas advindas do narcotráfico e do 

contrabando de armas, por exemplo.  

Quanto à ordem econômica em sentido amplo como bem protegido pelo 

direito penal econômico brasileiro, ela pode ser encontrada num vasto conjunto de 

diplomas legais, qual por exemplo a Lei 1.521, de 26 de dezembro de 1951 103, que 

prevê condutas que ofendem ou põem em risco a economia popular, conceituada 

por Manoel Pedro Pimentel como sendo o patrimônio de um número indefinido de 

pessoas 104. 

A Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor) 105 e o artigo 7º da Lei 8.137/90, por sua vez, visam à tutela das 

relações de consumo e os artigos 1º, 2º e 3º deste último diploma prevêem sanções 

penais a condutas praticadas em detrimento da arrecadação fiscal do Estado, as 

quais se constituem em crimes contra a ordem tributária, isto sem contar os artigos 

168-A, 334 e 337-A incluídos no Código Penal (Decreto-Lei 2.848, de 07 de 

dezembro de 1940) por leis posteriores à sua promulgação, os quais tipificam, 

respectivamente, o crime de apropriação indébita previdenciária, o crime de 

contrabando ou descaminho e o de sonegação de contribuição previdenciária, que 

velam especificamente pela arrecadação tributária de competência da União cujo 

escopo é subsidiar a Previdência Social. 

                                         
102 Silva Sánchez, Jesú-Maria. A Expansão do Direito Penal: Aspectos da Política Criminal nas 
Sociedades Pós-Industriais. Tradução de Luiz Otavio de Oliveira Rocha. Revisão: Luiz Flávio Gomes. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 28. 
 
103 A maior parte dos tipos penais nela previstos foi tacitamente revogada por incriminações previstas 
nas Leis 8.078/90 e 8.137/90. 
 
104 Pimentel, Manoel Pedro. Direito Penal Econômico... Ob. cit., p. 19. 
 
105 José Geraldo Brito Filomeno ousa em afirmar que em última instância, a proteção de toda ordem 
econômica visa à proteção do consumidor, visto ser o seu destinatário final e levando-se em conta o 
princípio da dignidade da pessoa humana (Filomeno, José Geraldo Brito. Curso Fundamental de 
Direito do Consumidor. São Paulo: Atlas, 2007, pp. 01 e 02). De forma que as incriminações que 
reprimem o abuso do poder econômico que vise à dominação de mercado ou eliminação da 
concorrência, por exemplo, favoreceriam em última análise o consumidor final, visto ser ele o 
beneficiado final do sistema como idealizado pela Constituição, já que acaba dispondo de produtos e 
serviços de qualidade mais elevada a preços menores ou mais acessíveis. 
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A Lei 4.728, de 14 de julho de 1965, prevê alguns delitos contra o mercado de 

capitais; a Lei 7.492, de 16 de junho de 1986, por sua vez, dispõe sobre os crimes 

contra o sistema financeiro nacional (também chamados de crimes do colarinho 

branco), sistema do qual os agentes econômicos são extremamente dependentes, 

de forma que qualquer violação ao seu equilíbrio e suas regras causa significativos 

efeitos perniciosos sobre a economia. 

   

 2.4. ORDEM ECONÔMICA COMO BEM JURÍDICO SUPRA-INDIVIDUAL 

 

Em que pese ter havido anteriores percepções a respeito da existência e 

constituição de bens difusos a serem protegidos pelo direito penal, foi especialmente 

com a publicação do artigo Tutela penale di interessi difusi, escrito por Filippo Sgubbi 

em 1975, que a atenção do mundo acadêmico se voltou de forma mais específica 

sobre os bens supra-individuais, ganhando a partir daí um espaço científico 

autônomo de pesquisa 106.  

De acordo com Gianpaolo Poggio Smanio, as características fundamentais 

dos bens ou interesses supra-individuais podem ser resumidas nos seguintes 

pontos: a) possuem titulares indeterminados; b) inexiste um vínculo jurídico que 

agregue os indivíduos afetados por esses interesses; c) as ofensas ou riscos que 

recaem sobre os interesses difusos decorrem de situações ou fatos contingenciais, 

justamente porque os conflitos não possuem como substrato uma relação jurídica 

que possa fornecer critérios de justiça ou julgamento, consistindo as decisões a seu 

respeito antes pronunciamentos políticos que jurídicos; d) indivisibilidade dos 

interesses, facilmente perceptível diante do fato de que a satisfação ou o 

agravamento dos interesses de uma determinada pessoa ou de um grupo delimitado 

não altera a situação dos demais sujeitos afetados; e) indisponibilidade dos 

interesses; f) intensa conflituosidade decorrente do fato das controvérsias estarem 

“disseminadas desagregadamente no seio social sem vínculo jurídico definido”, sem 

que haja pólos contrapostos definidos de interesses e, por fim, g) a irreparabilidade 

                                         
106 Silveira, Renato de Mello Jorge. Direito penal supra-individual... Op. cit., p. 32. 
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de suas lesões, visto que ela nunca poderá se dar de maneira integral 107, 

configurando este último aspecto, para nós, uma característica elementar, visto 

requerer uma série de transformações dogmático-penais em comparação ao direito 

penal tradicional, dentre os quais a criação de crimes de perigo abstrato, a fim de 

impedir, a todo custo, o ataque ao bem jurídico difuso tutelado.   

A partir dessas características, o professor citado conceitua os bens difusos: 

 

(...) interesses metaindividuais, essencialmente indivisíveis, em 
que há uma comunhão de que participam todos os interessados, 
que se prendem a dados de fato, mutáveis, acidentais, de forma que 
a satisfação de um deles importa na satisfação de todos e a lesão 
do interesse importa na lesão a todos os interessados, 
indistintamente. 108 

 

Guillermo Jorge Yacobucci, ao dissertar sobre as transformações do direito 

penal tradicional, indica ter sido o reconhecimento dos bens jurídico-penais de 

caráter difuso, tais como ”programas de organização burocrática do Estado, metas 

econômicas, padrões de segurança, et caetera”, uma das mudanças mais 

importantes ocorridas nos tempos atuais 109, sendo justamente este recente 

fenômeno um dos mais inquietantes no ramo do direito penal econômico, ensejando 

inclusive as críticas mais sérias no que tange à sua legitimidade e até mesmo sua 

legalidade.  

Sem embargo da existência de interesses supra-individuais penalmente 

tutelados ser fenômeno recente, seu prenúncio não vem de agora. Ao tratar 

especificamente sobre o crime de contrabando, Beccaria ressaltava algumas 

características que lhe faziam ser um delito peculiar e que reforçavam a necessidade 

de sua punição, especialmente o fato de tal incriminação não visar à proteção de um 

                                         
107 Smanio, Gianpaolo Poggio. Tutela Penal dos Interesses Difusos... Op. cit., pp. 28 – 31. 
 
108 Idem, ibidem, p. 25. 
 
109  Yacobucci, Guillermo Jorge. A Crise do Direito Penal Tradicional, trad. por Lauren Paoletti 
Stefanini in Gomes, Luiz Flávio (coord.), As Grandes Transformações... Op. cit., p. 42. 
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bem jurídico individual, mas sim de interesse coletivo, algo que ao filósofo parecia 

ser mais importante.  

Beccaria reconheceu a existência de alguns delitos que vilipendiavam 

interesses não-individuais e que por isto não causavam sentimento de infâmia ou 

reprovação social, visto que suas conseqüências eram “remotas” e produtoras de 

“impressões fracas” no homem, e alertava que alguns crimes mereceriam maior 

reprimenda justamente por serem capazes de permitir a destruição da “própria 

sociedade”.  

Escalonava a gravidade dos delitos a partir dos respectivos sujeitos passivos 

atacados: se particulares, seriam as ofensas menores do que se perpetradas contra 

a coletividade como um todo, havendo crimes “que tendem diretamente à destruição 

da sociedade ou dos que a representam”, contrapondo-os àqueles que atingem os 

indivíduos particularmente, em sua vida, bens ou honra 110. Veja palavras suas 

quanto ao crime de contrabando, especificamente:    

 

(...) os impostos são parte tão essencial e tão difícil numa boa 
legislação, e estão de tal modo comprometidos em certas espécies 
de contrabando, que tal delito merece uma pena considerável, como 
a prisão e mesmo a servidão, mas uma prisão e uma servidão 
análogas à natureza do delito. 111 

 

Devemos ressaltar, é verdade, que aquilo ao que Beccaria se referia é o que 

Carlos Martínez-Buján Pérez chama de “bens jurídicos gerais”, caracterizados pelo 

fato de interessarem indistintamente a todos sua proteção visto afetarem a 

população de maneira uniforme e indistinta. Deles, advirta-se, os bens jurídicos 

difusos se diferenciam, porque estes se tratam de interesses que afetam esferas 

setoriais da sociedade, de modo que a defesa de um implica quase sempre na 

contraposição ao interesse de outro grupo ou setor.  

                                         
110 Beccaria, Cesare Bonesana, Marchesi di. Dos Delitos e das Penas. Trad. de Paulo M. Oliveira / 
Prefácio de Evaristo de Morais. Bauru/SP: Edipro, 2003, pp. 65 - 67. 
 
111 Idem, ibidem, pp. 74 – 75. 
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Sem embargo, ambos – tanto o bem jurídico geral quanto o difuso - são 

espécies de bem jurídico supra-individual, visto que este último se constitui num 

conceito negativo, designando todos os bens que não sejam de interesse particular 

ou individual 112.  

Numa linha que lembra as palavras de Beccaria opina Luciano Feldens: toda 

conduta criminosa é considerada anti-social, podendo esta anti-socialidade ser 

“imediata” ou “mediata”; esta última se dá quando a vítima diretamente ofendida pela 

conduta é um particular, havendo efeitos perniciosos indiretos sobre a estrutura ou 

funcionamento da sociedade como um todo; já o crime “imediatamente” anti-social 

ocorre nos casos em que há ataque a bens direta e logicamente ligados ao interesse 

público, sendo exemplos deles as infrações que ofendam ou ponham em risco os 

bens jurídico-penais coletivos ou difusos, dentre os quais, a ordem econômica 113. 

O fato é que, como bem aduz Carlos Martinez-Bujan Perez, o direito penal 

não pode restringir-se a um pensamento antropocêntrico, no sentido de só tutelar 

bens jurídicos individuais que sejam diretamente atacados, advertindo que no âmbito 

econômico há bens jurídicos de natureza coletiva ou difusa que devem ser 

acobertados pelo direito penal 114.   

Há quem pense, todavia, não haver legitimidade no direito penal que vise à 

tutela de bens ou interesses que extrapolam o círculo eminentemente individual das 

pessoas. Os pensadores da Escola de Frankfurt, por exemplo, preceituam que dada 

a necessidade de uma ação de intervenção mínima por parte da atividade punitiva 

do Estado, esta só se faz legítima se visar à proteção de bens e interesses 

individuais quais a vida, saúde, liberdade e propriedade 115. 

Chega-se inclusive a comentar que na atualidade, os conceitos tradicionais 

sobre os bens jurídico-penais e suas respectivas funções já teriam entrado em 

                                         
112 Martínez-Buján Pérez, Carlos. Derecho Penal Econômico... Ob. cit., pp. 93 – 96. 
 
113 Feldens, Luciano. Tutela Penal de Interesses Difusos e Crimes do Colarinho Branco: por uma 
Relegitimação da Atuação do Ministério Público: uma Investigação à Luz dos Valores Constitucionais. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p. 54. 
 
114 Martinez-Buján Pérez, Carlos. Derecho Penal Econômico... Op. cit., pp. 26 – 27. 
 
115 Silva Sánchez, Jesú-Maria. A Expansão do Direito Penal... Ob. cit. , p. 21. 
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aguda crise, na medida em que o caráter cada vez mais difuso de diversos 

interesses tutelados pela norma penal não os estaria capacitando a se constituir em 

elementos limitadores e garantidores dos direitos fundamentais frente ao Estado. 

Uma das razões apontadas neste sentido é o fato da constante e maior necessidade 

do legislador antecipar a tutela penal, na medida em que passa a incriminar 

condutas que sequer lesionam esses bens, mas que tão somente os colocam em 

risco abstrato 116. 

Mas assim se dá porque os bens difusos penalmente protegidos possuem tal 

significância e foram percebidos como sendo tão essenciais à pacífica e segura 

convivência social, que o direito penal se viu obrigado a antecipar-se às efetivas 

lesões, incriminando aquilo que, no direito penal tradicional, sequer tentativa punível 

seria. Como explicam Hassemer e Muñoz Conde: a política criminal que adere à 

idéia de que as incriminações se consumem tão somente com a colocação do bem 

jurídico em perigo abstrato, mormente na seara do direito penal econômico, supõe 

“uma alta valoração do bem jurídico e uma especial necessidade de proteção do 

mesmo” 117. E assim não poderia deixar de ser: a ofensa aos bens difusos 

penalmente tutelados pode causar conseqüências tão graves e irreversíveis que a 

punição das respectivas condutas se tornaria praticamente inútil caso se desse após 

a ocorrência do dano, sendo este, aliás, um argumento que se liga de modo estreito 

àquele usado por Günther Jakobs, segundo o qual a tutela dos bens jurídicos não 

poderia ser tida como fim precípuo do direito penal visto que isto seria um paradoxo, 

na medida em que esse ordenamento jurídico só entraria em cena justamente após 

os bens supostamente protegidos serem lesionados... 

Eis aí uma das grandes dificuldades que enfrenta o atual direito penal 

econômico: a conciliação entre os dogmas baseados no individualismo burguês-

iluminista edificados pelo direito penal clássico com a necessidade em se proteger 

bens constituídos ou percebidos numa época cujos riscos - resultados do processo 

                                         
116 Yacobucci, Guillermo Jorge. A Crise do Conceito Tradicional de Bem Jurídico Penal,  trad. por 
Lauren P. Stefanini in Gomes, Luiz Flávio (coord.), As Grandes Transformações... Op. cit., p. 75. 
 
117 Hassemer, Winfried; Muñoz Conde, Francisco. Introducción... Op. cit., p. 104. 
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de industrialização e do desenvolvimento econômico - são imperceptíveis a curto 

prazo, possuem causas parcialmente desconhecidas e efeitos de impacto global 118. 

A ordem sócio-econômica hoje penalmente tutelada é absolutamente diversa 

da realidade onde se deu o desenvolvimento daqueles preceitos iluministas, sendo o 

atual estado das coisas inconciliável com os tradicionais paradigmas de culpa, ação 

causa-efeito, pena et caetera, não havendo mais aderência à nova realidade da qual 

fazem parte agentes econômicos que estão complexamente organizados de forma 

reticular, sem comando verticalizado (gerência horizontal) e usuários de amplos 

meios de comunicação a ensejarem possibilidades nunca antes imaginadas, como 

por exemplo a partir de uma decisão feita no Ocidente, decorrerem efeitos no 

Oriente 119.  

Claus Roxin trilha caminho oposto ao da Escola de Frankfurt, preconizando 

pela necessidade de que também os “bens jurídicos da generalidade” sejam 

tutelados pela norma penal, contanto que impliquem em condições importantes para 

o desenvolvimento pessoal de cada um dos cidadãos de uma sociedade 120; 

enuncia, ainda, que esses bens sequer carecem de existência prévia ao legislador – 

ao contrário do que afirmara Liszt - visto que muitos deles podem ser instituídos pelo 

próprio ordenamento jurídico, dando como exemplo o Direito Tributário 121.  

O citado doutrinador esclarece e complementa ser legítima a tutela penal das 

prestações que o Estado promove no escopo de disponibilizar os sistemas e as 

instituições de natureza sócio-econômicas essenciais ao fim fundamental do direito 

penal: uma existência pacífica, segura e livre 122.  

                                         
118 Neste sentido é que o sociólogo Ulrich Beck caracterizou as sociedades contemporâneas como 
“sociedades de risco” (cf. Beck, Ulrich. La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad. 
Traducción de Jorge Navarro, Daniel Jiménez y Maria Rosa Borras. Barcelona: Paidós, 1998). 
 
119 “Uma operação que transferiu 36 milhões de dólares, obtidos com a venda de cocaína nos 
Estados Unidos, de volta para a Colômbia, através da Europa, empregou centenas de contas 
espalhadas por 68 bancos em nove países”... (Naím, Moisés. Ilícito: o ataque da pirataria, da lavagem 
de dinheiro e do tráfico à economia global. Tradução de Sérgio Lopes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 2006, p. 137). 
 
120 Roxin, Claus. A proteção de bens jurídicos ... Op. cit., pp. 18 - 19.  
 
121 Idem, ibidem, p. 19. 
 
122 Idem, ibidem, p. 18. 
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Nesse mesmo sentido afirmam Manuel da Costa Andrade e Jorge Figueiredo 

Dias, quando explicam que ao ter assumido prestações públicas de caráter social, o 

Estado os constituiu em bens jurídicos a serem penalmente tutelados 123.  

 

2.5. DA NECESSIDADE DE TUTELA SOBRE A ORDEM ECONÔMICA 

 

A demonstração da essencialidade da tutela da ordem econômica à 

promoção e perpetuação de um meio apto à realização efetiva da dignidade da 

pessoa humana é um dos principais fatores que nos impulsionam a inclinarmos 

favoravelmente por um rígido controle penal sobre a atividade empresarial.  

Hassemer e Muñoz Conde afirmam que sendo a pessoa um ser social, ela só 

pode preservar e realizar seus interesses dentro da sociedade e de suas respectivas 

instituições 124. 

Klaus Tiedemann defende a necessidade em se fazer incidir sobre a atividade 

econômica normas que sejam eficientes o bastante para impedir o abuso do poder 

econômico, não podendo haver dúvida de que, quando bens jurídicos essenciais 

estão sujeitos aos excessos cometidos nesta esfera da vida social, devem as 

normas jurídicas se revestir de uma maior e mais intensa coercibilidade sobre os 

respectivos atores: 

 

Cualquier poder, pero sobre todo el político y el económico, 
lleva consigo el peligro de que se tienda a abusar del él; de ahí que 
un ordenamiento jurídico suficientemente desarrollado deba 
ocuparse de impedir su concentración excesiva, o bien de 
controlar su ejercicio (grifo nosso). 125 

 

                                         
123 Andrade, Manuel da Costa; Dias, Jorge de Figueiredo. Criminologia. O Homem Delinqüente e a 
Sociedade Criminógena. Coimbra: Coimbra Editora, 1997, p. 436. 
 
124 Hassemer, Winfried; Muñoz Conde, Francisco. Introducción... Op. cit., p. 110. 
 
125 Tiedemann, Klaus. Poder Económico y Delito... Ob. Cit., p. 52. 
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Como vimos anteriormente, o direito penal - neste caso, o direito penal 

econômico - é o ramo do ordenamento que possui essa maior capacidade de 

coercibilidade e de garantir a eficácia das normas incidentes sobre a vida 

econômica. 

Saliente-se que tal percepção não é recente.  

No tempo de César, a “Lex Julia de annona” editada pelo Direito Romano 

previa sanções penais, dentre as quais a capital, para condutas que provocassem as 

altas dos preços e para as infrações cometidas nas importações e no comércio de 

cereais 126. A desproporção da pena é evidente, porém revela que a preocupação 

com a violação da ordem econômica já era presente no mundo antigo. 

Já numa época mais recente, quando o capitalismo se caracterizava por um 

mercantilismo chamado “bulionismo”, tempo em que a Europa sentia escassez de 

ouro e prata, havendo grandes dificuldades na manutenção da circulação de 

dinheiro para o atendimento dos intercâmbios comerciais, várias políticas 

econômicas eram impostas no sentido de serem proibidas as exportações desses 

metais. A Espanha, por exemplo, no século XVI, criminalizava com pena de morte a 

conduta de quem remetesse ouro ou prata a outros países 127. 

 As regulamentações estatais não pararam por aí; posteriormente, 

preocupando-se em manter uma balança comercial favorável, os Estados passaram 

a efetuar uma normatização econômica de maneira tal a privilegiar e promover 

monopólios, exarando extensas regulamentações sobre as atividades 128. Logo, 

essas normatizações que incidiam sobre a economia se estenderam a vários ramos 

e matérias, além especificamente das questões referentes à exportação e 

                                         
126 Dias, Jorge de Figueiredo et Andrade, Manuel da Costa. “Problemática Geral das Infrações Contra 
a Economia Nacional”. In Podval, Roberto (org.). Temas de Direito Penal Econômico... Ob. cit., p. 70. 
 
127 No entanto, os lucros auferidos com este ato eram de tal maneira tentadores, que nem assim os 
negociantes se intimidavam, continuando a importar as mercadorias estrangeiras e, desta forma, 
fazendo sair da Espanha o ouro e a prata por meio dos conseqüentes pagamentos pelas 
importações. Para tanto, chegavam inclusive a efetuar subornos aos burocratas da época... (Hunt, E. 
K. et Sherman, Howard J. História do Pensamento Econômico, trad. por Jaime Larry Benchimol. 
Petrópolis: Vozes, 2004, p. 36). 
 
128 Idem, ibidem, pp. 36 – 37. 
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importação, até o ponto em que tal situação de crescente regulamentação se 

tornaria embaraço ao crescimento da classe média capitalista emergente.  

 Na concepção de Hunt e Sherman, essas normatizações que se estendiam 

não só às questões internacionais da economia, mas também sobre as internas, 

decorriam do pensamento ainda de origem cristã-medieval, segundo o qual aqueles 

que ocupassem posições de maior relevo, importância ou riqueza na sociedade 

tinham o dever de ajudar e a velar por aqueles que estivessem em condições menos 

favoráveis; tinham eles, enfim, a obrigação de fazer o bem à sociedade como um 

todo. 

 Mas as concepções individualistas viriam à tona, sendo necessário aos 

interesses emergentes da burguesia que aquela ideologia de cunho cristão fosse 

substituída por outra que pudesse legitimar a ausência do Estado na economia, e 

que demonstrasse e explicasse o quanto seria correto e necessário que cada um 

visasse a si próprio, sem intervenção externa, sem normatizações ou 

regulamentações que tanto colocavam empecilhos à conquista dos lucros. Daí o 

surgimento das ideologias e filosofias racionalistas, individualistas, mormente as 

contratualistas, as quais anteviam o homem sempre como um “indivíduo” e menos 

como ser inerentemente social 129.  

A verdade, porém, é que o Estado nunca deixou completamente de 

regulamentar a economia; de uma forma mais ou menos intensa, nunca se externou 

dela completamente. De maneira que apesar de terem surgido no passado várias 

teorias e pensamentos que preconizaram sua ausência desta realidade social, isto 

nunca se deu de maneira absoluta.  

Segundo Fábio Nusdeo a intensa criação normativa incidente sobre a 

realidade econômica feita pelo direito inicia-se no século XVIII passando por duas 

etapas sucessivas: na primeira fase, imperando o movimento constitucionalista, via-

se a necessidade de se ordenar e limitar as atividades do Estado em face do 

indivíduo (possuidor de direitos naturais, idéia decorrente das teorias políticas do 

contrato social); na segunda etapa prevalecia a idéia de se codificar o direito 

privado, corrente que permitiu a constituição de sistemas normativos que ensejaram 

                                         
129 Idem, ibidem, pp. 41 – 52. 
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um ambiente de liberdade de mercado e contrato, a garantia da propriedade e a 

segurança jurídica, dentre outros fatores, situações que muito favoreceram o 

exercício da atividade econômica 130. 

 De qualquer modo, cada uma dessas etapas – a idéia sobre a necessidade 

de constituições que limitassem e racionalizassem o poder do Estado bem como as 

codificações do direito privado a proporcionarem instrumentos jurídicos propícios ao 

desenvolvimento da atividade econômico-capitalista – não deixou de se basear em 

uma ideologia liberal segundo a qual o mercado deveria ser deixado sob a 

hegemonia de suas próprias leis, supostamente suficientes à manutenção do 

equilíbrio, do sucesso econômico e da prosperidade social 131. 

Esta ideologia liberal foi muito motivada pelas desagradáveis e perniciosas 

experiências sofridas pelas sociedades do século XVIII frente aos regimes políticos 

absolutistas, levando-as a dar extrema relevância à liberdade individual contraposta 

ao poder do Estado, o qual deveria ser limitado frente aos direitos naturais 

invioláveis 132.  

O pensamento de que o Estado deveria ter um poder de mínima intervenção 

sobre as liberdades pessoais e ser racionalmente limitado por via do direito é 

transportado às reflexões econômicas da época. Daí ser muito conveniente a idéia 

de que tal atividade não poderia ser regulamentada, devendo o mercado estar 

submetido às suas próprias leis, as quais seriam absolutamente suficientes para 

mantê-lo em bom funcionamento e levar a sociedade à prosperidade de formal 

                                         
130 Nusdeo, Fábio. Curso de Economia – Introdução ao Direito Econômico. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2005, pp. 131 - 138. 
 
131 Consigne-se que o simples fato do Estado fixar, por meio de normas jurídicas – sejam elas 
constitucionais ou não - regras que visem à garantia da liberdade de mercado, significa por si só uma 
forma de ingerência na economia a partir de uma opção política feita. Cria-se com isto, 
conseqüentemente, uma ordem econômica do mundo do dever-ser, como parcela da ordem jurídica. 
 
132 Das filosofias políticas contratualistas fortaleceu-se a idéia do ser humano possuir direitos naturais, 
válidos, universais e eternos, existentes sem que tenham sido constituídos ou concedidos por 
qualquer tipo de poder, seja temporal ou transcendental. Todavia, a idéia da existência de limites do 
Estado frente aos indivíduos baseados numa concepção contratualista não é exclusividade da 
Modernidade, haja vista terem surgido filosofias anteriores dentro da própria teologia que 
preconizaram pensamentos próximos a estes, quais a de Marcílio de Pádua, para quem o poder 
político emanava do povo, ou o pensamento dos chamados “Monarcômacos” (protestantes anti-
absolutistas) que apregoavam a idéia de que “o poder dos príncipes era limitado juridicamente pelo 
contrato de origem” (Billier, Jean-Cassien et Maryioli, Aglaé. História da Filosofia do Direito. Tradução 
de Maurício de Andrade. Barueri – SP: Manole, 2005, pp. 129 e 130). 
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natural, idéia que era fiel aos processos de causa e efeito superestimados pelas 

ciências naturais que então ganhavam espaço. 

 Várias doutrinas econômicas foram criadas nesta linha de pensamento, cada 

qual com suas nuances; mas basicamente todas concordavam no que tange à 

necessidade de mínima intervenção estatal.  

 Uma delas, por exemplo, apregoava que num mercado competitivo onde 

existissem diversos pequenos produtores e consumidores, estes sempre 

encontrariam “uma combinação ótima de mercadorias, fosse qual fosse sua renda e 

riqueza original”. A partir disto, nos fatores de produção, a eficiência seria 

conseqüência natural e a quantidade de mercadorias produzidas seria exatamente 

aquela que aumentasse ao máximo o valor da produção social. No entanto, ressalte-

se mais uma vez: para que nessa estrutura de liberdade econômica os resultados 

fossem ótimos, a “interferência governamental nas funções do mercado livre deveria 

ser restringida ao mínimo indispensável” 133. 

O Século XIX também não deixou de consagrar a liberdade econômica como 

marco fundamental de sua atividade e da atuação estatal sobre ela. Segundo 

Schultz e Schultz 134, Herbert Spencer, o defensor do chamado darwinismo social, 

alegava que assim como os organismos vivos evoluíam no tempo, também seria 

evolucionário o desenvolvimento da sociedade, de modo que o caráter humano e as 

instituições sociais estariam sob as mesmas leis evolutivas que imperavam na 

natureza. Daí a conclusão de que se mesmo sem a intervenção do homem na ordem 

natural ele tenderia à perfeição, na economia valeriam os mesmos efeitos: a não 

ingerência do governo se faria essencial para que ela chegasse ao nível da 

excelência.  

Portanto, o “individualismo” e o “sistema econômico do laissez-faire” eram 

tidos como vitais; por outro lado, o fornecimento de subsídios e ajuda à população 

em geral se constituíam forças contrárias à lei da evolução, já que não dariam 

                                         
133  Hunt, E. K. et Sherman, Howard J. História do Pensamento Econômico...Op. cit., p. 116. 
 
134 Schultz, Duane P. et Schultz, Sydney Ellen. História da Psicologia Moderna. Trad. Suely Sonoe 
Murai Cuccio. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005, p. 152. 



 59

espaço a que os melhores sobrevivessem e os despreparados fossem deixados 

para trás, quem sabe até mesmo eliminados... 

 Os Estados Unidos do final do século XIX foram o país que mais bem 

recepcionou as idéias de Spencer, tendo sido ele um “exemplo vivo” dessas idéias 

evolucionistas. Além de incorporarem tal ideal, passaram por fatos que lhes levariam 

a encarnar a filosofia evolucionista sobre a sociedade como algo concreto a ser 

seguido. Exemplo disto é o que se deu na fronteira oeste, onde as condições eram 

muito difíceis e a rispidez do meio ambiente não era pouca; nesta região, a 

sobrevivência e o sucesso dos homens dependiam de sua capacidade de 

adaptação. Quem não se adequava a tais dificuldades, não sobrevivia 135.  

 Acontece que o afastamento do Estado da economia, deixando-a ao alvitre de 

suas próprias leis e à vontade de seus agentes, acabou resultando gravíssimas 

falhas causadoras de males sociais e econômicos destrutíveis ao próprio sistema 

para o qual desejavam sucesso: concorrência altamente injusta, extrema 

concentração de capital, conluio e fusões de grandes corporações, monopólio, 

maximização de lucros, exploração inescrupulosa do dono do capital sobre os seus 

trabalhadores, exacerbação da pobreza, inacessibilidade do trabalhador frente à 

mercadoria produzida por ele mesmo, enfim: tudo o que hoje conceituamos como 

atos e resultados do abuso do poder econômico, na época, gerou graves 

conseqüências econômico-sociais a ponto de se passar a exigir o contrário do que 

até então se apregoava: uma maior e efetiva intervenção do Estado no mercado 136. 

 Mas apesar de no século XIX ter havido o início de uma percepção a respeito 

das terríveis conseqüências de uma economia solta e abandonada sob égide de 

suas próprias leis e seus próprios atores, foi a partir da Primeira Guerra Mundial que 

o Estado começou efetivamente a intervir naquele ramo da realidade social, e a 

partir daí, também, a ser legitimada a criação de um Direito Penal Econômico.  

Neste sentido ensina Jorge de Figueiredo Dias, para quem a necessidade de 

“direção e mobilização da economia para os esforços da guerra” e os problemas 

sociais decorrentes daquele conflito bélico levaram o Estado a tomar para si uma 
                                         
135 Idem, ibidem, p. 153. 
 
136 Idem, ibidem, p. 136. 
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maior responsabilidade pela Economia 137 138 (o que significa ter havido, portanto, 

uma transferência do controle social informal para o controle formal do Estado). 

 Tiedemann nos explica que especialmente na Alemanha quando da Primeira 

Grande Guerra, foi expedido um arsenal de medidas econômicas, dentre as quais 

aquelas que tinham por escopo conter os juros de guerra e a elevação de preços, 

possuindo o Estado como fim primordial a garantia do abastecimento de bens 

essenciais à sobrevivência das pessoas 139; muitas dessas normas eram 

sancionadas com penas a fim de que elas fossem dotadas de efetiva vigência 140; 

daí a expansão do direito penal econômico contra os agentes que não 

correspondiam ao comportamento desejado pela ordem jurídica, cuja força 

reguladora recaía sobre a economia, da produção ao consumo. 

Devemos advertir, contudo, que a desobediência às regulamentações 

econômicas por si só não legitimam a intervenção penal sobre a matéria; a demanda 

pela ação de tal ordenamento como controle social sobre os comportamentos dos 

atores que agem na economia se faz legítima tão somente se as condutas a serem 

reprimidas tendam a lesionar específicos bens jurídicos essenciais à coexistência 

pacífica do grupo social ou ao desenvolvimento da personalidade humana, seja 

como indivíduo, seja como ser social: eis o princípio da fragmentariedade, pelo qual 

somente esses bens mais importantes e essenciais podem ser objeto de tutela penal 
141. 

Por outro lado, deve-se somar a este o princípio da subsidiariedade: ainda 

que tenhamos um bem que preencha o requisito da essencialidade social, a tutela 

                                         
137 Dias, Jorge de Figueiredo et Andrade, Manuel da Costa. “Problemática Geral das Infrações Contra 
a Economia Nacional” In Podval, Roberto (org.). Temas de Direito Penal... Op. cit., pp. 69 - 70.  
 
138 Em nota, Jorge de Figueiredo Dias e Manuel da Costa Andrade esclarecem que há outros autores, 
dentre os quais Jescheck, que vislumbram ter sido a crise de 1929 – e não a Primeira Guerra Mundial 
– o fator principal para a maior intervenção do Estado na economia e para o surgimento efetivo de um 
Direito Penal Econômico. 
 
139 Tiedemann, Klaus. Poder Económico y Delito... Op. Cit., p. 16. 
 
140 Dias, Jorge de Figueiredo. “Para uma Dogmática do Direito Penal Secundário. Um Contributo para 
a Reforma do Direito Penal Económico e Social Português”. In Podval, Roberto (org.), Temas de 
Direito ..., p. 14. 
 
141 Amaral, Cláudio do Prado. Princípios Penais: da Legalidade à Culpabilidade. São Paulo: IBCCRIM, 
2003, p. 144. 
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penal não pode ser utilizada caso haja outra forma de intervenção oficial capaz de 

atingir os mesmos objetivos de proteção 142.  

Quanto a este último aspecto, oportuna uma rápida observação: não se pode 

esperar que os comportamentos almejados pela sociedade sejam seguidos tão 

somente porque as condutas contrárias sejam incriminadas. Max Weber, nesta ótica, 

afirmou que mesmo os meios mais incisivos de coação penal podem falhar se os 

destinatários das normas simplesmente não as acatam por não se submeterem a 

elas, especialmente se não tenham recebido a educação adequada a lhes levar 

àquela submissão 143. 

 O trabalho de socialização, mormente aquele desempenhado pela família e 

pelo sistema educacional sobre a criança, tido por Weber como sendo um dos mais 

eficazes conforme se depreende deste seu pensamento citado, seria o mais 

adequado a que se evitasse o cometimento de desvios sociais, incluindo-se nestes 

os de natureza econômica (dado que os valores e os padrões sociais aceitos podem 

ser aplicáveis sobre todas as esferas da vida comunitária). Ocorre que não podemos 

ser ingênuos em aceitar que tal processo ocorra sempre de maneira eficaz, devendo 

haver a construção de instrumentos racionais e organizados capazes de impedir as 

más conseqüências que possam advir da ineficaz socialização realizada, 

esforçando-se para que haja um acatamento das regras politicamente escolhidas 

que impliquem em tudo aquilo que for objetivamente essencial à coexistência, 

excluindo-se deste contexto os enunciados morais deontológicos e outros de 

natureza conexa. 

Pois é levando-se em conta justamente esta linha de raciocínio que o direito 

penal aparece como sendo o instrumento da maior importância: se por um lado 

muitas vezes o processo de socialização não é bastante para impedir o cometimento 

de condutas anti-sociais, e por outro o direito como um todo não é garantia de que 

suas normas sejam obedecidas, não temos dúvida de que sob a perspectiva interna 

de seu sistema a probabilidade dos mandamentos jurídicos serem acatados é bem 

maior quando penalmente sancionados, de modo que deslegitimar a intervenção do 

                                         
142 Reale Junior, Miguel. Instituições de Direito Penal. Volume I. Rio de Janeiro: Forense, 2004, pp. 25 
– 26. 
 
143 Idem, ibidem, p. 225. 
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direito penal econômico sobre os abusos provindos da economia, ante a alegação 

de que seus atores a eles não se submetem, na verdade é o mesmo que 

deslegitimar todo o direito ordenado pela sociedade através do Estado, pois da 

mesma forma, deveríamos também admitir que não se inclinariam tais agentes à 

normatização do direito que não fosse penalmente sancionada.  

De qualquer modo, na medida em que a Constituição Federal prevê diretrizes 

a serem cumpridas quando da execução da atividade econômica, o legislador 

ordinário deve construir incriminações que se concretizadas pelo agente, ensejam o 

acionamento do controle social formal, no caso em tela, do direito penal econômico, 

sempre que se tratarem de condutas que ponham em risco a realidade sócio-

econômica, cuja harmonia tal qual constitucionalmente idealizada é condição 

essencial ao desenvolvimento pessoal e à preservação da coexistência justa, 

pacífica e igualitária 144. 

De maneira que se torna perfeitamente legítimo que o Estado, mediante a 

cominação, aplicação e execução de penas, vise assegurar a incolumidade de bens 

ou interesses individuais, de bens supra-individuais, bem como a vigência das 

normas jurídicas que incidem sobre a atividade econômica, condição sem a qual os 

dois primeiros objetivos não são alcançados 145. 

A necessidade de que a ordem econômica seja protegida pelo direito penal, 

portanto de maneira mais incisiva, é patente, na medida em que ela se traduz no 

principal sistema da ordem social contemporânea globalizada; por outro lado, 

constitui-se numa realidade suscetível de abuso individual e coletivo, podendo ser 

extremamente afetada 146 e, por via de conseqüência, ser colocada em risco a 

ordem social como um todo, de um lado, e os direitos fundamentais individuais, de 

outro. 

                                         
144 Roxin, Claus. Estudos de Direito Penal. Tradução de Luís Greco. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, 
p. 32. 
 
145 Tiedemann, Klaus. Poder Económico... Op. cit., p. 12. 
 
146 Camargo, Antonio Luis Chaves. “Crimes Econômicos e Imputação Objetiva”. In Costa, José de 
Faria; Silva, Marco Antonio Marques da (coord.). Direito Penal Especial, Processo Penal e Direitos 
Fundamentais. Visão Luso-Brasileira. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 269. 
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Devemos ressaltar, aliás, que a ordem econômica é um bem jurídico do qual 

todos, de uma forma ou outra, depende ou com o qual se relaciona 147. A coesão e a 

subsistência de uma sociedade pacífica, harmônica e segura dependem intimamente 

das condições de seu respectivo sistema econômico. Tanto é assim, que a 

Constituição o traz para si como objeto de normatização própria, dotando-o de 

princípios e diretrizes específicos, obviamente não contraditórios com o bojo 

constitucional, sendo certamente o principal deles o da dignidade da pessoa 

humana, alertando Eros Grau que, se não for ele efetivado e respeitado, estará 

sendo manifesta e expressamente violado um “princípio duplamente contemplado na 

Constituição”, haja vista estar previsto e determinado tanto nos dispositivos que 

tratam especificamente sobre a ordem econômica quanto no artigo 1º, inciso III da 

Constituição Federal 148. 

É inegável que o ser humano, considerado como ente social, depende de um 

arranjo econômico justo e equilibrado, justamente nos moldes idealizados pela 

Constituição, para que possa existir acesso ao aparato material e imaterial que lhe 

permita o desenvolvimento de sua personalidade e a concretização real e efetiva de 

todos seus direitos fundamentais.  

De fato, conforme ensina Paulo Bonavides, “fatores econômicos objetivos e 

reais” são decisivos para a concretização dos direitos fundamentais, de modo que 

“quanto mais desfalcada de bens ou mais débil a ordem econômica de um país 

constitucional, mais vulnerável e frágil nele a proteção efetiva dos sobreditos 

direitos” 149. 

O direito à liberdade, por exemplo, só pode ter efetividade se houver 

condições sócio-econômicas reais e concretas para tanto. Nos dizeres de Norberto 

Bobbio:  

                                         
147 É o que nos ensina Gregório Robles, segundo o qual o mercado constitui um círculo da vida social 
onde todos os indivíduos, sem exceção, estão inseridos. “Ninguém pode dizer, na sociedade 
moderna, que está fora do mercado”, visto que de uma forma ou outra todos somos consumidores; 
daí que a “inserção social real do indivíduo não se verifica por sua qualidade de cidadão, mas por sua 
qualidade de produtor-consumidor” (Robles, Gregório. Os direitos fundamentais e a ética ... Op. Cit., 
p. 96). 
 
148 Grau, Eros. A Ordem Econômica na Constituição de 1.988. (Interpretação e Crítica). 10ª edição, 
revista e atualizada. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2005, p. 197. 
 
149 Bonavides, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, p. 644. 
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A “liberdade para” atribui ao individuo não apenas a faculdade, 
mas também o poder para fazer. Se houvesse apenas as liberdades 
negativas, todos seriam igualmente livres, mas nem todos teriam 
igual poder. Para equiparar os indivíduos, quando os reconhecemos 
como pessoas sociais também no poder, é preciso que sejam 
reconhecidos outros direitos, tais como os direitos sociais, os quais 
devem colocar cada indivíduo em condições de ter o poder para 
fazer aquilo que é livre para fazer. 150 

 

 Temos, portanto, que a punição dos crimes cometidos no exercício da 

atividade econômica se liga intimamente à proteção de bens jurídicos sem os quais 

os direitos fundamentais de segunda geração não se fariam concretos; por isto 

afirma Jorge de Figueiredo Dias que a criminalidade econômica representa um 

ataque a bens jurídico-penais supra-individuais que concretizam parte da ordem 

axiológica constitucional atinente tanto à organização econômica quanto aos direitos 

sociais 151.   

Nesta mesma esteira segue Anabela Miranda Rodrigues, ao preconizar que 

se faz essencial a proteção subsidiária do direito penal econômico na tutela de bens 

jurídicos que importam na concretização de valores jurídico-constitucionais ligados 

aos direitos sociais e à organização econômica, bem como ligados aos direitos, 

liberdades e garantias 152. 

É verdade que essas esferas às quais se referem – organização econômica e 

direitos sociais – alargam demais os bens jurídicos tutelados pelo ordenamento 

penal sobre a economia; todavia, o intento dos autores parece ter sido o de 

contrapor a criminalidade econômica à criminalidade “comum”, visto que enquanto 

esta última, em geral, possui como escopo a proteção a interesses e bens 

eminentemente individuais ligados aos direitos fundamentais de primeira geração, 

                                         
150 Bobbio, Norberto. Teoria Geral da Política. A filosofia política e as Lições dos Clássicos. Tradução 
de Daniela Beccaccia Versiani. Rio de Janeiro: Elsevier, 2000, p. 504. 
 
151 Dias, Jorge de Figueiredo. “Para Uma Dogmática do Direito Penal Secundário. Um Contributo para 
a Reforma do Direito Penal Económico e Social Português. In Podval, Roberto (org.). Temas de 
Direito Penal... Op. cit., p. 43. 
 
152 Rodrigues, Anabela Miranda. “Contributo para a Fundamentação de um Discurso Punitivo em 
Matéria Penal Fiscal. In Podval, Roberto (coord.). Temas de Direito... Op. cit., pp. 181 – 182. 
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aquela vem se demonstrando como instrumento de controle formal tipicamente 

ligado à proteção de bens ou interesses de segunda e terceira gerações.  

Contudo, devemos ressaltar que o direito não visa tão somente à busca da 

concretização de ideais ligados aos direitos fundamentais que estejam de alguma 

forma conectados ou dependentes da ordem econômica. Na normatização que faz 

sobre a atividade em testilha, ele também serve como instrumento de maximização 

de resultados dado seu caráter organizador do sistema econômico; daí estes últimos 

dois autores citados referirem-se à proteção da “organização econômica” como alvo 

do direito penal respectivo. De modo que os próprios agentes econômicos acabam 

sendo protegidos em face do meio onde exercem suas atividades. 

Podemos perceber que todo esse sistema jurídico-penal é composto de uma 

série de proteções imbricadas umas às outras: o sistema econômico tal qual 

idealizado pelo Estado deve ser objeto direto e imediato de tutela porque se 

desequilibrado for, corre risco e pode prejudicar os seus agentes e o seu 

funcionamento; tal desequilíbrio também causa grandes males à própria sociedade 

(incluindo-se aí o Estado), visto estar muito conectada e dependente do sistema 

econômico; daí que a proteção imediata desta ordem implica na proteção indireta de 

todo meio social.  

De outra banda, a intervenção estatal tem em mira não somente a defesa do 

sistema econômico como tal, mas também a tutela imediata dos bens e interesses 

de outras espécies que possam vir a ser ofendidos pelos abusos de seus agentes, 

quais o meio ambiente e a saúde das pessoas; ocorre que com a tutela de bens 

como estes, não especificamente organizacionais ou funcionais à economia, o direito 

não deixa de indiretamente protegê-la, dado que esta pressupõe a existência 

daqueles 153; estamos, pois, novamente, ante a proteção da ordem econômica, 

agora por via indireta... 

Assim sendo, o direito penal que incide sobre a atividade econômica protege 

de um lado a organização da economia como idealizada pela lei, ao mesmo tempo 

em que visa à defesa dos bens supra-individuais e individuais não especificamente 
                                         
153 Sem meio ambiente equilibrado, não há fonte de matéria-prima; sem relações de consumo 
harmônicas não há confiabilidade para sustentar o mercado. A própria vida e saúde são essenciais à 
economia, visto que trabalhadores e consumidores delas dependem para trabalhar e consumir... 
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econômicos que de alguma forma possam ser atacados pelo exercício daquela 

atividade.  

Muito cabível, neste passo, trazer a lume as idéias de Zaffaroni e Pierangeli. 

Segundo eles, é dever do direito penal tutelar cada vez mais os bens jurídicos de 

maneira igualitária, devendo ele contribuir para uma interação mais equânime, 

proporcionando, assim, um maior grau de justiça social 154.  

Por isto podemos também inferir que a ordem econômica tida como bem 

jurídico a ser tutelado significa uma forma de diluir igualitariamente o intento protetor 

do direito penal, visto que o poder punitivo acaba se estendendo principalmente às 

camadas mais favorecidas da sociedade tipicamente imunizadas ante o sistema 

penal.  

Por outro lado, com a tutela de bens difusos de natureza sócio-econômica a 

proteção penal acaba naturalmente favorecendo os estratos mais marginalizados, ao 

mesmo tempo em que passa a punir os mais ricos em defesa dos mais pobres, 

invertendo-se o que ocasionalmente se dá com o direito penal tradicional.  

Portanto, qualquer conduta cometida quando do exercício da atividade 

econômica e em função dela – daí o interesse pela criminalidade empresarial - que 

ofenda ou tenda a violar bens jurídicos ou interesses essenciais à manutenção ou 

promoção do princípio da dignidade da pessoa humana, ou que cause resultados 

que inviabilizem a consecução dos demais direitos fundamentais positivados pela 

Constituição, legitima a que o Estado criminalize esse tipo de abuso, intervindo 

sobre os atores econômicos por meio da cominação e imposição de sanção penal, 

desde que obedecidos os princípios da subsidiariedade e fragmentariedade, dentre 

outros, advertindo-se ser dever do legislador ordinário dar a devida proteção penal à 

ordem econômica, sob pena de violação da “proibição da proteção deficiente” ou 

“garantismo positivo” 155, obrigação constitucional não expressa segundo a qual 

deve haver a devida e suficiente proteção dos bens jurídicos mais importantes, 

                                         
154 Raúl Zaffaroni, Eugenio; Henrique Pierangeli, José. Manual de Direito Penal Brasileiro... Op. cit., p. 
85. 
 
155 Fischer, Douglas. Delinqüência Econômica... Ob. cit., p. 123. 
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porque constituem condições sem as quais não pode haver dignidade da pessoa 

humana.  

 

2.6. CONTROLE PENAL SOBRE A ORDEM ECONÔMICA E A SOCIEDADE 
PÓS-INDUSTRIAL DE RISCO 

 

Nenhum sistema de controle penal pode ser bem estruturado sem que haja 

uma correspondência entre a política criminal respectiva e a realidade histórica 

subjacente à sociedade sobre a qual incidirão as normas decorrentes; o controle 

sobre a atividade empresarial não foge a esta regra, talvez aí se fazendo mais 

evidente sobre a necessidade de tal correspondência, haja vista a enorme 

mutabilidade dos sistemas sócio-econômicos contemporâneos.    

Neste sentido, acreditamos serem muito fecundas as explicações de Delmas-

Marty 156 a respeito de como se dão os processos de criminalização na 

contemporaneidade, mormente porque poderemos refletir a respeito delas em face 

das incriminações que tenham por escopo a tutela da ordem econômica como bem 

jurídico-penal em face dos abusos da criminalidade empresarial.  

Segunda aquela autora, basicamente as incriminações feitas pelo Estado 

obedeceriam a dois processos lógicos: o primeiro estaria baseado na busca de 

proteção da sociedade, quando esta se vê diante de novas formas de delinqüência, 

geralmente relacionadas a novas tecnologias, sendo chamado tal processo de 

“política criminal de modernização”. O surgimento dessas novas tecnologias, 

principalmente advindas do fenômeno da globalização 157, de fato passaram a exigir 

novas incriminações a fim de se dar maior efetividade à proteção dos bens jurídicos 

                                         
156 Delmas-Marty, Mireille. Os Grandes Sistemas de Política Criminal. Tradução de Denise Radanovic 
Vieira. Barueri/SP: Manole, 2004, p.  378. 
 
157 Advirta-se que essas novas tecnologias não importam apenas em formas novas, mais baratas e 
eficazes de intervenção do homem na natureza; também se pode incluir nesse conceito os recentes 
modelos de gerência, de produção e de administração empresarial características da sociedade pós-
industrial, inovações que além de criarem novos fatos e situações, fazem com que se alterem vários 
paradigmas do direito penal que até então eram tidos como conquistas históricas absolutas, ligadas 
principalmente à culpabilidade, ao bem jurídico e às teorias da ação. 



 68

individuais e supra-individuais que se tornaram passíveis de ataques proporcionados 

por tais novidades.  

O segundo processo de incriminação teria fulcro no reconhecimento da 

existência de direitos – podemos acrescentar, aqui, de interesses, bens ou valores - 

que até então não eram percebidos. Este último processo recebe o nome de “política 

criminal de salvaguarda”. É o que se deu, por exemplo, com o surgimento das 

relações de consumo como bem jurídico supra-individual passível de tutela, 

principalmente a partir do movimento consumeirista do século XIX, do qual resultou 

a criação, em 1891, da Liga dos Consumidores (“Consumer’s League”), a qual, mais 

tarde, viria a se transformar na que é hoje conhecida como “Consumers Union” 

(Associação dos Consumidores dos Estados Unidos), cujas atividades muito se 

aproximam daquelas desenvolvidas pelo Instituto Brasileiro de Defesa do 

Consumidor (IDEC), sediado em São Paulo, quais a conscientização dos 

consumidores, os testes de qualidade de produtos e as ações judiciais coletivas 

intentadas 158. 

Em resumo, podemos afirmar que vêm surgindo novas formas de 

comportamentos e de acontecimentos que passam a exigir tipificações penais 

correspondentes mais complexas, a fim de que possam, de alguma forma, ser capaz 

de responder à demanda de proteção a bens jurídicos que passam a ser 

vilipendiados por tais inovações. Somamos a isto a tomada de consciência sobre a 

existência de interesses, direitos ou bens que até então não eram percebidos, o que 

os leva a serem tutelados pelo ordenamento jurídico. 

  Em sentido similar ao de Delmas-Marty trilha Silva Sánchez; para o autor, 

novos bens jurídico-penais estariam surgindo por causa do aparecimento de 

realidades que antes não existiam ou que, se ocorriam, eram de pouca incidência. 

Acrescenta Silva Sánchez, ainda, que vários meios de satisfações materiais e 

imateriais que antes havia em abundância vêm cada vez mais se deteriorando, de 

forma que acabam sendo percebidos como escassos, como se dá atualmente com o 

meio ambiente, tornando-se, assim, mais propensos a se tornarem objetos de 

proteção jurídico-penal.  

                                         
158 Filomeno, José Geraldo Brito. Curso Fundamental de Direito do Consumidor... Ob. cit., p. 07. 
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Isto tudo sem contar a evolução cultural e social que faz com que algumas 

realidades que sempre existiram passem a receber maior valoração, que é o caso do 

patrimônio histórico-artístico, por exemplo 159. 

José Eduardo Faria teoriza de maneira muito próxima do que vem se 

afirmando, consignando que o sério e contínuo ataque ao meio ambiente, o risco de 

danos e os impactos na genética, a dinâmica especulativa dos mercados financeiros 

não baseados em produção ou serviço correspondentes, a fácil alteração do câmbio, 

o problema gerado no sistema de pagamento pela falta de liquidez nas instituições 

bancárias, a impactante exclusão social causada pela globalização, a expansão do 

desemprego, da marginalidade e da criminalidade organizada, dentre vários outros 

fenômenos da sociedade pós-industrial caracterizada pela globalização, vieram a 

obrigar o Estado a ressurgir como “fonte de ordem, disciplina, prevenção e 

segurança, numa perspectiva; e de justiça social, em outra” 160; e depois de apontar 

outras formas e áreas de atuações nas quais o Estado passou a atuar, o autor 

afirma que ele acaba se vendo “obrigado a legislar tanto para conflitos novos, 

aparentemente insolúveis (...), quanto para problemas há tempos já conhecidos, mas 

que mudaram de escala” (grifos nossos) 161.   

 Enfim, entende José Eduardo Faria que o Estado-nação retorna ao “centro 

das discussões políticas e da agenda jurídica contemporânea”, visto a necessidade 

em se criar, por meio do ordenamento jurídico, um conjunto de meios aptos a 

“neutralizar, controlar e/ou minimizar os riscos anômicos decorrentes do caráter 

darwinista da diferenciação social e funcional exponenciada pelo fenômeno da 

globalização” 162. 

Veja que diante do surgimento de novas tecnologias (incluindo-se aí as 

inovações na gerência das organizações econômicas, com íntimas implicações na 

culpabilidade, por exemplo), da percepção da existência de novos direitos e 

                                         
159 Silva Sánchez, Jesús-María. A expansão do direito penal... Op. cit., p. 27. 
 
160 Faria, José Eduardo. O Direito na Economia Globalizada. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 
2004, pp. 257 – 258. 
 
161 Idem, ibidem, pp. 258 – 259. 
 
162 Idem, ibidem, p. 268. 
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interesses (o que significa o surgimento de novos bens jurídicos a serem positivados 

pelo ordenamento e tutelados pelo direito penal) e do fenômeno da globalização 

econômica, emergem bojos sócio-econômicos regionais e transnacionais a exigirem 

novas incriminações não condizentes com os tradicionais postulados e princípios, 

visto que os crimes e a dogmática originados do período das luzes não conseguem 

dar conta desses novos acontecimentos, ainda mais quando contrapostos aos novos 

riscos contemporâneos.  

Nos dizeres de Antonio Luis Chaves Camargo:  

 

O direito penal, quando de sua intervenção no âmbito 
econômico (...), não pode deixar de levar em conta os problemas 
surgidos na sociedade de risco, que eram desconhecidos pelo 
direito penal clássico. De fato, o que era um contexto individual, 
relações entre pessoas, facilmente detectado no tipo penal, quando 
ali previsto, passa a ser uma ação coletiva, inter-pessoal, supra-
individual, atingindo de forma anônima os bens individuais e 
coletivos. 163 

 

Esses “novos riscos” motivaram a que o sociólogo Ulrich Beck 164 

caracterizasse a sociedade contemporânea pós-industrial como “sociedade de 

risco”.  

De fato, o mundo vê-se permeado de perigos globais causados pelo homem 

no seu processo de desenvolvimento econômico-social; eles são irreversíveis e 

imperceptíveis; fatores que hoje são tidos como estando dentro dos padrões de 

segurança, amanhã são identificados como causas até então ignoradas de graves 

lesões à vida, à saúde, ao meio ambiente e aos sistemas sociais quais a economia e 

as finanças.  

Os riscos afetam todas as classes, em que pese de forma mais direta e 

perniciosa as menos favorecidas e os países ainda não desenvolvidos. Ademais, 

                                         
163 Camargo, Antonio Luis Chaves. “Crimes Econômicos e Imputação Objetiva”. In Costa, José de 
Faria; Silva, Marco Antonio Marques da (coord.). Direito Penal Especial... Op. cit., p. 263.  
 
164 Beck, Ulrich. La sociedad del riesgo... Op. cit. 
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constituem-se conseqüências que obedecem ao chamado “efeito boomerang”, visto 

fazerem mal àqueles mesmos que lhes deram causa. 

Se nos períodos anteriores os riscos eram ligados à coragem e à bravura de 

quem se lançava aos mares; se antes eles podiam ser sentidos pelo nariz, pelos 

olhos ou pela boca; se eram decorrentes não do desenvolvimento, mas da falta de 

infra-estrutura (motivo pelo qual suas causas não eram propositadamente 

inflacionadas), no período em que vivemos os perigos atingem a todos, 

independentemente de sua virtude ou de sua vontade; não podem ser percebidos 

pelos sentidos, visto muitos deles produzirem seus efeitos em nível molecular ou no 

mundo virtual da informática e decorrem do desenvolvimento econômico e industrial, 

ao qual todos contribuem, visto a incessante busca pelo acúmulo de riquezas e pelo 

consumo exacerbado e inútil de bens 165.  

Vale reproduzir, neste passo, um trecho de Ulrich Beck a respeito dos perigos 

contemporâneos: 

 

Hoy tienen su origen em uma sobre producción industrial. Así 
pues, los riesgos y peligros de hoy se diferencian esencialmente de 
los de la Edad Media (que a menudo se lês parecen exteriormente) 
por la globalidad de su amenaza (seres humanos, animales, plantas) 
y por sus causas modernas. Son riesgos de la modernización. Son 
um producto global de la maquinaria del progreso industrial y son 
agudizados sistematicamente com su desarrollo ulterior”. 166 

 

A ordem econômica se trata de uma realidade e uma atividade onde esses 

riscos se fazem muito manifestos.  

Na busca incessante e inescrupulosa de lucros e concentração de capital, o 

meio ambiente é habitualmente vilipendiado; a insegurança dos consumidores é 

afetada por abusos na oferta de produtos e serviços; a economia foi sobrepujada 

pelas finanças, cujas operações, por sua vez, são concretizadas por meio de 

movimentações virtuais visíveis através das telas de plasma.   

                                         
165 Idem, ibidem, pp. 28, 29, 33 – 49, 55 – 59, 61, 89. 
 
166 Idem, ibidem, p. 28. 
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Por outro lado, temos que muitas condutas, se do ponto de vista isolado não 

representam atuais e sérios riscos, quando multiplicadas pelos atores econômicos e 

continuadas no tempo podem gerar sérios abalos sob o ponto de vista macro-

econômico, a ponto de agravarem a situação de miséria, desemprego e exclusão 

social, outros fatores considerados por Beck como de riscos globais.  

 Todos esses fenômenos descritos por Delmas-Marty, Silva Sánchez e José 

Eduardo Farias, no que diz respeito à nova ordem sócio-econômica instalada nas 

sociedades pós-industriais de hoje, essas novas formas de perigos da 

contemporaneidade muito bem delineadas por Ulrich Beck, e muitas outras 

características referentes às sociedades complexas apontadas por autores outros, 

qual Günther Jakobs quando do desenvolvimento de sua doutrina a respeito do bem 

jurídico, mormente no que diz respeito às relações humanas anônimas que 

impossibilitam a manutenção da segurança das expectativas e da gerência de riscos 
167, tudo isso leva a uma grave crise quando nos vemos diante da necessidade de 

usar o direito penal, tendo em vista a meridiana incompatibilidade entre a 

complexidade da realidade fática atual com os clássicos paradigmas iluministas 

trazidos pelo direito penal tradicional, tais como a exigência de efetiva lesão ou 

geração de perigo concreto ao bem jurídico-penal para que se configure um crime, a 

exigência de tipos penais fechados a delimitarem específica e detalhadamente as 

condutas a serem incriminadas e os clássicos postulados ligados à culpabilidade, 

criados e desenvolvidos com fulcro em situações sócio-econômicas absolutamente 

diversas e próprias de um determinado momento histórico 168. 

 

 

 

 

                                         
167 Jakobs, Günther. Ciência do direito e ciência do direito penal. Trad. de Maurício Antonio Ribeiro 
Lopes. Barueri – SP: Manole, 2003, pp. 31 – 36. 
 
168 Silva Sánchez, Jesús-Maria. A Expansão do Direito Penal... Ob. cit., pp. 76, 77, 93 a 96, 113, 114, 
116 e 120. 
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 3 – A CRIMINALIDADE ECONÔMICO - EMPRESARIAL  

 

3.1. DO ABUSO DO PODER ECONÔMICO 

 

Baseado no artigo 173, §4° da Constituição Federal, Stoco define abuso do 

poder econômico como sendo a prática “de atos econômicos por empresas e 

sociedades comerciais, conceitualmente lícitos, mas afetados de comportamento 

abusivo e ofensivo aos princípios do livre mercado, do direito de concorrência e do 

justo lucro” 169.  

Neste mesmo sentido trilha Luiz Régis Prado, para quem só haverá um 

exercício abusivo do poder econômico quando do comportamento empresarial haja 

ou possa haver dominância de mercado, eliminação da concorrência ou aumento 

arbitrário de lucros 170. 

Parece, portanto, que sob um aspecto dogmático, mais restrito, o abuso do 

poder econômico se constitui em alguma conduta que tenda ou possa efetivamente 

causar estes três últimos efeitos citados por Luiz Régis Prado.  

Percebemos, todavia, que o conceito desse tipo de abuso não apresenta 

necessariamente e sempre tal sentido limitado.  

Eduardo Carlos Bianca Bittar, por exemplo, em poucas e intensas palavras, 

diagnostica existir nas relações econômicas uma realidade que não se submete ao 

“dever-ser” instituído pelo direito: 

 

 (...) num ambiente profundamente dominado 1) pela política 
neoliberal, 2) pela economia de mercado, 3) pelo sistema capitalista 
de produção, 4) pela lógica do consumo, 5) pela mercantilização dos 

                                         
169 Stoco, Rui. “Abuso do Poder Econômico” in Franco, Alberto Silva (Coord.), Stoco, Rui (Coord.), et 
al.. Leis penais especiais e sua interpretação jurisprudencial. Volume 1. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2.002, pp. 57 e 72. 
 
170 Prado, Luiz Régis. Direito Penal Econômico... Ob. cit., p. 33. 
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procedimentos sociais, 6) pela competitividade acirrada entre atores 
sociais, vige uma única regra – e essa regra não é garantida pela lei 
ou pela Constituição, já que essa regra é mais forte do que a 
Constituição, do que qualquer instrumento de dever-ser, ou do que 
qualquer Poder do Estado: a lei do (economicamente) mais forte 
(grifo nosso). 171 

 

Em que pese Bittar não ter sido expresso, certamente um significado mais 

amplo de abuso do poder econômico está presente no seu texto quando ele se 

refere à existência de uma “regra” que é mais forte do que a própria Constituição e 

que se eleva acima do “Poder do Estado”. 

Klaus Tiedemann, por sua vez, explica que o que caracteriza o abuso de 

poder é a “circunstância de que uma pessoa natural ou jurídica, por vias 

absolutamente legais, alcança uma situação preponderante jurídica ou fática”, 

utilizando tal posição de maneira abusiva 172. E ao discutir sobre o tema, alia o 

abuso do poder econômico com a questão do aumento arbitrário dos preços e à 

injusta concorrência, dando como exemplo o fato das empresas, de alguma forma, 

aproveitarem-se do seu poderio no acesso fácil às matérias primas, obtendo com 

isto vantagens injustas em prejuízo dos demais concorrentes.  

No entanto, logo mais à frente, Tiedemann cita que os subornos feitos às 

autoridades dos países onde as empresas mantém suas filiais, no intuito de 

interferirem em suas decisões, constituem forma indireta de abuso do poder 

econômico 173.  

Esteban Righi, por seu turno, afirma que desde o século XIX o mercado tem 

evoluído de uma economia formada por pequenas empresas privadas a uma 

conjuntura onde às vezes se apresentam monopólios de grupos econômicos 

privados e também empresas públicas que cobrem amplos setores da economia. 

Toda essa evolução, segundo o autor, causou uma mudança na atitude do Estado, 

que passou a intervir para proteger os consumidores contra abusos dos monopólios 
                                         
171 Bittar, Eduardo Carlos Bianca. “E quando o Estado desaparece numa ordem capitalista?” in Alves, 
Alaôr Caffé, Soares, Alcides Ribeiro et al. Direito, sociedade e economia... Op. cit., p. 104. 
 
172 Tiedemann, Klaus. Poder Econômico... Ob. cit., p. 57. 
 
173 Idem, ibidem, pp. 58 a 62. 
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e amparar os trabalhadores frente aos excessos dos empregadores 174, apontando 

com estas palavras a existência de um abuso que pode prejudicar diretamente a 

massa trabalhadora. 

João Marcello de Araujo Junior, após afirmar que a doutrina sobre o abuso do 

poder econômico no Brasil é quase “indigente” 175 apesar de rica em seu conteúdo, 

em sua obra “Dos Crimes Contra a Ordem Econômica” inclui, no capítulo que trata 

sobre os crimes de abuso do poder econômico, não só os delitos contra a 

concorrência, mas também os praticados contra a economia popular (segundo o 

autor ligados ao aumento arbitrário dos preços) e as relações de consumo 176, 

explicando que este último bem jurídico citado representa um moderno aspecto da 

ordem econômica, só que mais amplo e mais completo do que a “velha, fascista e 

demagógica economia popular” 177. 

Já Oscar Dias Corrêa entende que no sistema capitalista se faz essencial às 

“garantias individuais e sociais” bem como à “normalidade da ordem” que os agentes 

econômicos se deparem com limites jurídicos às suas atividades, e arremata, 

dizendo que muitas vezes, faz-se necessário o uso da força sancionatória penal 

para tanto:  

 

Não fosse isso teríamos o abuso da atuação dos sujeitos 
econômicos mais poderosos, que acabariam por suplantar demais e 
dominar o mercado (...). Daí a disciplina dos mercados e do 
consumo, quando o Estado estabelece normas de proteção à 
liberdade de iniciativa e à ação econômica, impedindo-lhe excessos 
e desvios. Surge, então, a legislação antiabuso do poder 
econômico, como nasce a legislação que coíbe os delitos contra a 
economia popular, a defesa do consumidor, e contra os excessos 
de toda ordem que põem em risco a normalidade da ordem 

                                         
174 Righi, Esteban. Derecho Penal Economico Comparado. Madrid: Editoriales de Derecho Reunidas 
S.A., [19--], pp. 11 e 12.  
 
175 Araújo Junior, João Marcello de. Dos Crimes Contra a Ordem Econômica. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1995, p. 94. 
 
176 Idem, ibidem, p. 92. 
 
177 Idem, ibidem, p. 99. 
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social, nela incluída a ordem econômica (todos grifos nossos).  178  
  

Veja que de acordo com Oscar Dias Corrêa, os “excessos” cometidos no 

desenvolvimento da atividade empresarial põem em risco não só as questões 

relativas à organização, funcionamento e estrutura da economia, mas à ordem social 

como um todo, fazendo parte dela a ordem econômica, portanto. 

Podemos concluir, pois, que a ocorrência de condutas abusivas decorrentes 

do poder econômico, sempre motivadas pela busca dos maiores benefícios 

possíveis, deve ser evitada, visto que aquelas condutas lesam interesses do próprio 

sistema do qual se originam e da ordem sócio-econômica como um todo, nesta 

incluídos, dentre outros, os bens difusos que não se reduzem à estrita natureza 

econômica, qual a segurança dos usuários de produtos, bem como interesses 

eminentemente individualizados, como exemplos o patrimônio privado e a 

integridade física 179. 

Daí que “abuso do poder econômico” não foge à regra geral do que se possa 

definir por “abuso”, contanto que se aplique especificamente às condutas que sejam 

perpetradas pelos agentes que atuam na esfera econômica da realidade social e 

que decorram de uma posição privilegiada de domínio, visto que deles todos 

dependem para subsistência e fruição de bens diversos, materiais ou imateriais. 

Ressalte-se que neste último aspecto parece residir a essência do abuso do 

poder econômico: o fato de que a sociedade não possui opção outra, que não a de 

adquirir os bens e serviços que são produzidos, fornecidos e prestados por aqueles 

que atuam na economia. Tal dependência os coloca numa posição de poder, cuja 

natureza é econômica. Daí que os excessos cometidos pelos agentes que se 

prevalecem de tal predominância fática pode ser definida como sendo um abuso do 

poder econômico em sentido mais amplo do que aquele vislumbrado expressamente 

por nossa Constituição Econômica. 

                                         
178 Corrêa, Oscar Dias. “Direito e Economia na Virada do Milênio”, in Martins, Ives Gandra (org.), 
Nalini, José Renato (org.) et al. Dimensões do Direito Contemporâneo. Estudos em Homenagem a 
Geraldo de Camargo Vidigal. São Paulo: Editor IOB, 2001, p. 99. 
 
179 Fernández Teruelo, Javier Gustavo. Estudios de Derecho Penal Econômico. Madrid: Dykinson, 
2002, p. 11. 
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 3.2. A CRIMINALIDADE EMPRESARIAL (DO COLARINHO BRANCO) 180 

 

Principalmente a partir da década de trinta do século passado, várias escolas 

do pensamento criminológico, ao mesmo tempo em que abandonaram a visão 

antropológica do crime, acabaram deixando de lado as implicações necessárias que 

até então se tinham entre crime e pobreza 181.  

Pouco ou quase nada se pensava a respeito dos comportamentos desviados 

das camadas mais favorecidas da população.  

Embriagada pela vertente positivista e de uma concepção determinista 

migrada das ciências naturais para as sociais, a criminologia de então pressupunha 

a existência de leis e princípios imutáveis, equivalentes às que regiam o mundo 

natural, de modo que os sinais aparentes e característicos dos delinqüentes só 

poderiam ser compatíveis com os estratos mais baixos da sociedade; por outro lado, 

                                         
180 A discussão e compreensão desta matéria se fazem importantes na medida em que as 
características criminalísticas e criminológicas do desvio econômico, as quais compõem o conceito 
sócio-criminológico (não dogmático) de “crime do colarinho branco”, influenciam diretamente questões 
várias de natureza penal e político-criminal, qual a determinação de quais devam ser os fins da pena, 
a sua individualização e a fundamentação sobre a necessidade de um tratamento equânime entre a 
criminalidade comum e a criminalidade dos poderosos. 
 
181 A própria teoria de Marx e Engels, desenvolvida bem antes do período citado, em que pese ter 
atribuído a gênese do aumento da criminalidade a vários fatores ligados à falta de condições 
econômicas das camadas mais desfavorecidas, tais como a brutalidade da exploração capitalista 
sobre os trabalhadores, o processo de formação do capitalismo industrial (que teria gerado uma 
degradação e uma brutalização entre os homens) e a miséria social causada por um capitalismo 
selvagem e injusto, não deixou de apontar a existência de uma criminalidade existente no meio 
empresarial ao ter observado que a competição entre os indivíduos no mercado de trabalho e dentro 
da própria indústria constituiu-se num fator que teria degenerado a solidariedade que havia entre 
eles, a ponto de aumentar as tensões que resultariam em crimes (Loche, Adriana A., Ferreira, Helder 
R.S. et al. Sociologia jurídica: estudos de sociologia, direito e sociedade. Porto Alegre: Síntese, 1999, 
p.  58). 



 78

algumas vertentes sociológicas vislumbravam fatores exógenos típicos da pobreza, 

obviamente não existentes no mundo da elite, nele incluído o empresarial 182. 

Percebendo que as infrações eram cometidas tanto numa quanto noutra 

camada da população, a criminologia de então passou a explorar teorias que 

poderiam ser adequadas aos diversos níveis sócio-econômicos onde elas se davam.  

A delinqüência não poderia mais ser compreendida ou explicada a partir de 

pensamentos familiarizados tão somente aos problemas da miséria ou à falta de 

condições materiais, já que essas circunstâncias não se faziam presentes em meios 

sociais onde a criminalidade ocorria em quantidade proporcional àquela presente 

nos estratos mais baixos.  

Edwin H. Sutherland, por meio de pesquisas por ele próprio desenvolvidas, 

demonstrou que o crime estava tão presente na elite empresarial quanto nas massas 

populacionais, de modo que pobreza não poderia ser tida como causa da 

criminalidade.  

Os principais erros da análise criminológica de então, segundo Sutherland, 

advinha de sua metodologia estatística baseada em dados incompletos da realidade, 

visto que nela só eram contabilizados os desvios que se relacionavam de alguma 

forma com as pessoas inseridas nas camadas dotadas de baixas condições 

materiais, de modo que, necessariamente, as conclusões resultantes seriam 

enganosas:  

 

                                         
182 Eduardo Galeano, denunciando o preconceito pelo qual passam os mais pobres ao serem 
permanentemente associados à delinqüência, critica o fato da miséria infantil ser vista como fator 
determinante do crime, afirmando que vários comentários neste sentido costumam ser feitos por 
profissionais e especialistas da área da segurança. A respeito das crianças marginais, por exemplo, 
alguns teriam dito que elas possuiriam “tendência para o crime”, integrando o setor mais “ameaçador 
dos excedentes de população”; já no tocante às crianças que teriam saído do campo e ido para a 
cidade, chegou-se a comentar que elas possuiriam “um comportamento potencialmente anti-social”. 
Indignado com a análise desenvolvida e exposta por um “especialista” da polícia colombiana no 
Primeiro Congresso Policial Sul-Americano celebrado em Montevidéu de 1979, Galeano ironiza ao 
dizer que cada criança teria dentro de si uma “corrente do El Nino”, sendo necessária uma prevenção 
frente à “devastação que pode provocar”. Segundo aquele “especialista” colombiano, “o aumento 
cada vez maior da população de menos de dezoito anos induz à estimativa de uma maior população 
POTENCIALMENTE DELINQÜENTE” (maiúsculas do documento original)” (Galeano, Eduardo. De 
pernas para o ar: a escola do mundo às avessas. Trad. Margarita Correia. Lisboa: Editora Caminho, 
2002, p. 30). 
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The general theories of criminal behavior which take their data 
from poverty and the conditions related to it are inadequate and 
invalid: first, because the theories do not consistently fit the data of 
criminal behavior; and second, because the cases on which these 
theories are based are a biased sample of all criminal acts. 183  

 

A questão primordial foi ter havido a percepção de que o crime não era 

exclusividade dos pobres, estando presente em absolutamente todas as instâncias, 

camadas e atividades humanas, dentre as quais as de natureza econômica.  

Os estudos dos desvios cometidos pela elite, mormente a partir das 

descrições e análises dos processos sociais sobre onde e como eles costumavam 

se dar, possibilitaram a constatação de que embora realmente haja diferenças nas 

características dos desvios “comuns” quando comparados aos que são cometidos 

pelos empresários, essencialmente eles são os mesmos.  

Isto é sobremaneira importante, na medida em que as diversas peculiaridades 

que fazem uma criminalidade se diferenciar da outra – repita-se que não de forma 

essencial - só poderão dar espaço a diferentes concepções sobre quais devam ser 

os fundamentos e os fins do controle penal sobre a ordem econômica caso não 

impliquem na idéia de que o desvio empresarial seja menos perigoso, impactante ou 

pernicioso do que é considerada a criminalidade “marginal”. 

 Em 1939, já tendo sido anteriormente cunhada por ele, Edwin Sutherland 

usou a expressão “colarinho branco” quando, na qualidade de Presidente da 

Sociedade Americana de Sociologia, proferiu uma palestra cujo foco foi justamente o 

fato de que, nas camadas mais altas da sociedade, mormente onde se situavam os 

executivos do mundo empresarial, a quantidade de crimes cometidos não era 

proporcionalmente menor quando comparada a dos delitos perpetrados pelos 

pobres.   

Devemos registrar a impetuosidade e coragem de Sutherland em sua 

exposição, visto que a idéia de que os homens de negócios pudessem ser tão 

criminosos quanto os salteadores e ladrões não era bem aceita na sociedade norte-

                                         
183 Sutherland, Edwin H. White collar crime. New York, Chicago, San Francisco, Toronto, London: 
Holt, Rinehart and Winston, 1961, p. 06. 
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americana da época: crime era fenômeno das massas marginalizadas e mais pobres 
184.  

O fato de Sutherland ter demonstrado que os verdadeiros números dos 

crimes cometidos pela elite não apareciam nas estatísticas oficiais, ajuda-nos a 

enfrentar de frente e a questionar o velho e estabilizado paradigma de que o desvio 

esteja ligado à pobreza e à busca de recursos materiais faltantes; enfim: a idéia de 

que a delinqüência esteja atrelada aos estratos mais baixos da sociedade. 

Ele estudou setenta empresas dentre as maiores corporações não financeiras 

dos Estados Unidos, e após o uso do método estatístico, constatou que contra elas 

houvera novecentos e oitenta decisões judiciais e administrativas referentes a 

ilegalidades cometidas; cada uma dessas empresas teve uma média de catorze 

infrações imputadas; para se ter idéia, duas corporações apenas tiveram cinqüenta 

decisões desfavoráveis e quatro apresentaram mais de trinta 185 !  

Talvez o mais importante disto tudo é o fato de que das novecentos e oitenta 

decisões proferidas, apenas dezesseis por cento aproximadamente provieram de 

jurisdições criminais. 

Sessenta por cento das empresas tiveram uma média de quatro acusações 

cada, número este que em vários estados americanos, caso fosse relacionado a 

acusações interpostas contra pessoas do povo, resultaria em face destas na 

imputação da qualidade de “criminosos habituais” 186.   

As estatísticas sobre a criminalidade foram bastante criticadas por Sutherland. 

Dizia ele que os estudos de então tomavam como dado científico os números 

trazidos por fontes que não mensuravam o que ocorria na elite empresarial, de modo 

que as teorias resultantes necessariamente não poderiam estar corretas, justamente 

porque elas eram baseadas em dados incompletos.  

                                         
184 Coleman, James William. A Elite do Crime: Para Entender o Crime do Colarinho Branco. Tradução 
de Denise R. Sales. 5ª Edição. Barueri/SP: Manole, 2005, p. 4. 
 
185 Sutherland, Edwin H. White collar crime… Op. cit., 20. 
 
186 Idem, ibidem, p. 25. 
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É que nestas estatísticas que se constituíam nos materiais a partir dos quais 

as teorias criminológicas eram construídas, não eram contabilizados os crimes do 

colarinho branco, visto que os números do crime, em geral, eram fornecidos pelos 

órgãos públicos que reprimiam justamente a delinqüência típica das massas. A 

criminalidade da elite, que em geral era fiscalizada, controlada e reprimida não por 

jurisdições de natureza penal, mas por órgãos administrativos do Estado (isto 

quando havia algum tipo de reação...), acabava não sendo inserida nas estatísticas 

usadas pela criminologia, inserindo-se no que mais tarde viriam a ser as chamadas 

“cifras douradas” 187, quantidade de condutas criminosas do colarinho branco que 

não chegam às instâncias oficiais. 

Aliás, no que tange ao método estatístico de pesquisa, muito desvirtuamento 

ainda hoje persiste. Mesmo naquelas que visam ao estudo da criminalidade 

econômica, por certo são eivadas de erros, visto que as estatísticas sobre a 

criminalidade do colarinho branco provém, em geral, ou dos próprios condenados, 

cuja credibilidade é falha tendo em vista as mentiras afirmadas com o intuito de 

serem omitidos os verdadeiros valores obtidos ou desviados com o crime, ou por 

meio dos registros feitos pelos órgãos estatais não ligados à jurisdição penal, 

circunstância que leva muitos pesquisadores menos preparados a não computarem 

nos números as condutas afetas a essas instâncias, visto não serem taxadas com 

termos como “penal” ou “criminal” 188. 

Essa questão levantada a respeito dos erros estatísticos é estreitamente 

influenciada por aquilo que se entende por “crime do colarinho branco”. Aliás, 

qualquer estatística pode ser alterada na medida em que o fenômeno objeto de 

estudo possa apresentar diferentes acepções.  

Se, por exemplo, realizássemos uma pesquisa a respeito de quantos delitos 

contra a mulher ocorreriam por dia numa dada região, obviamente que ela 

apresentaria um número muito menor se na expressão “delitos contra a mulher” 

deixássemos de incluir aqueles praticados contra sua honra (injúria, difamação ou 

                                         
187 Expressão criada por Séverin-Carlos Versele, em comunicação dirigida à Segunda Seção do V 
Congresso das Nações Unidas para a prevenção do crime e tratamento do delinqüente, Genebra, 
1975 (Feldens, Luciano. Tutela Penal de Interesses Difusos... Ob. cit., pp. 135 e 136). 
 
188 Coleman, James William. A elite do crime... Op. cit., p.  14. 
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calúnia, por exemplo); já o contrário ocorreria, caso inseríssemos no conceito de 

“delitos contra a mulher” todos estes tipos penais, situação que faria aumentar, em 

muito, o número de casos computados.  

Daí que aquilo que se entende como “crime de colarinho branco” possui 

sensível influência a respeito do estudo que se faz a seu respeito, dado que da 

maneira como o conceito se torna mais ou menos abrangente, um maior ou menor 

número de ocorrências serão registradas.  

Não só quantitativamente, mas também sob aspecto qualitativo, a análise 

poderá sofrer bruscas alterações. Assim, se o conceito abranger, por exemplo, todos 

delitos cometidos no exercício de atividade econômica independentemente do 

estrato social do indivíduo, seríamos levados à idéia de que uma considerável 

parcela dos crimes do colarinho branco estaria sendo punida, visto que fariam parte 

dos números contabilizados vários desvios realizados por pequenos comerciantes e 

até mesmo pelos chamados “vendedores ambulantes”. Mas se de forma contrária, 

no conceito tão somente incluíssemos a atividade realizada por indivíduos ou grupos 

dotados de considerável status social, ficaríamos surpresos ao verificar que seriam 

pouquíssimas as punições efetivamente aplicadas, dado que os atos realizados por 

pessoas situadas nos estratos mais comuns da sociedade, e que são mais 

facilmente alcançadas pelos processos e condenações criminais, seriam deixados 

de fora.   

Justamente por tais razões e no intuito de denunciar a desigualdade existente 

no tratamento despendido pelo sistema penal e pela reprovação social feita à 

delinqüência das massas em face da empresarial, Sutherland definia o crime do 

colarinho branco como sendo aquele cometido por uma pessoa de respeitabilidade e 

alto status social, no decurso de sua ocupação profissional, de modo que ficariam 

excluídos muitos atos, ainda que provenientes da elite, não efetivados no exercício 

de suas atividades econômicas, tais como o assassinato e o uso de substâncias 

proscritas, bem como os desvios cometidos pelas camadas mais desfavorecidas 

ainda que realizados no exercício de suas atividades. 

Era significativamente importante o fato de que tal conceito nunca poderia 

estar associado à pobreza ou a qualquer patologia social ou pessoal, de maneira 
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que Sutherland tinha confiança – e nisto estava certo – de que se conseguisse 

provar que esses tipos de infrações fossem tão freqüentemente realizados como o 

são os crimes “comuns”, as teorias de que o desvio social estivesse ligado à pobreza 

e aos problemas relacionados a ela se mostrariam inválidas 189. 

Constatamos que o conceito formulado por Sutherland segue uma trilha 

eminentemente subjetiva, na medida em que faz nele constar o fato de ser, o agente 

desviante, alguém de respeitabilidade e elevado status social. Estas circunstâncias 

que fazem parte do conceito não foram – nem o são presentemente - de todo 

aceitas, havendo quem busque uma definição de caráter mais objetivo. 

Aqui esbarramos, todavia, no fato de que se tentarmos conceituar o crime do 

colarinho branco de maneira objetiva, fatalmente acabaremos por resvalar na 

dificuldade em denunciarmos a desigualdade de tratamento existente perante os 

atos delituosos cometidos por aqueles que detém influencia política e econômica, 

elevado status ou respeitabilidade social, circunstâncias estas justamente de caráter 

subjetivo e que são, ao nosso ver, os fatores determinantes daquela desigualdade e 

que dão sentido à existência do conceito em testilha. 

Olvidar da condição socioeconômica do agente é o mesmo que abandonar 

um dos motivos mais importantes que impulsionou aquele sociólogo a desenvolver 

suas pesquisas; ademais, caso adotássemos um conceito objetivo, os ricos e 

poderosos não seriam mais a tônica do estudo em tela, de modo que a matéria seria 

resumida no “modus operandi” da infração e às questões dogmáticas envolvidas 

(culpabilidade, responsabilização da pessoa jurídica et caetera), deixando de ser um 

problema criminológico para ser uma questão de cunho criminalístico ou de direito. 

Em junho de 1996, o National White Collar Crime Center definiu em uma 

conferência o crime de colarinho branco da seguinte maneira: 

 

Os crimes do colarinho branco são atos ilegais ou antiéticos, 
que violam a responsabilidade fiduciária do monopólio público, 
cometidos por indivíduo ou uma organização, geralmente no decorrer 
de uma atividade profissional legítima, por pessoas de posição social 

                                         
189 Sutherland, Edwin H. White collar crime... Op. cit., pp. 09 – 10. 
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elevada ou respeitável, para obter ganhos pessoais ou 
organizacionais. 190 

 

Coleman 191 observa que esta definição é mais ampla do que aquela 

preconizada por Sutherland, primeiro porque ela não abrange apenas as pessoas de 

elevada posição social, mas qualquer uma que tenha posição respeitável ou 

considerável status; segundo, porque não só os delitos praticados quando da 

atividade profissional acabam por entrar na definição, mas também outros que 

podem ser cometidos pela pessoa fora de qualquer atividade econômica, como por 

exemplo, aquele que sonegue imposto de renda.  

Observa-se ainda que pelo fato dos crimes do colarinho branco abrangerem 

atos “cometidos por indivíduo ou uma organização, geralmente no decorrer de uma 

atividade profissional legítima”, acabam sendo excluídas do conceito as quadrilhas 

organizadas e outros grupos similares, já que possuem estes, em face das 

organizações empresariais, uma diferença substancial: o fato das associações 

criminosas organizadas se constituírem em grupos com fins explicitamente ilícitos, 

enquanto que as organizações empresariais possuem fins legítimos, sem embargo 

de poderem estar envolvidas em atividades ilegais.  

Interessante observarmos que a inclusão dos “atos antiéticos” no conceito 

demonstra o caráter eminentemente sócio-criminológico do mesmo, constituindo-se 

a criminologia numa ciência que apesar de muito se nutrir do direito penal, dela não 

depende por completo porque adota como objeto não somente aquilo que o direito 

positivo delimita como sendo “delito”.  

Mas dizíamos que Sutherland não podia aceitar as teorias que até então se 

aplicavam à criminalidade marginal, visto que não conseguiam explicar, igualmente, 

a criminalidade dos poderosos; esta não aceitação decorria da comprovação por ele 

mesmo feita de que nos elevados estratos sociais recorriam-se ao crime tanto 

quanto nas camadas mais baixas da população.  

                                         
190 Helmkamp, James, Ball, Richard and Townsend, Kitty (eds.). Proceedings definitional dilemma: 
can and should there be a universal definition of white collar crime? Morgantown, W.V.: National White 
Collar Crime Center, 1996, p. 351 apud Coleman, James William. A elite do crime... Op. cit., p.  11. 
 
191 Coleman, James William. Idem, pp. 11 e 12. 
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Pois justamente para tentar preencher esta lacuna, Edwin Sutherland 

desenvolveu a teoria da associação diferencial, exposta em 1939 por intermédio de 

um texto intitulado Principles of Criminology 192. Basicamente, preconiza-se que 

ninguém nasceria para o crime ou mesmo que nenhuma pessoa o cometeria porque 

determinada por fatores ligados à miséria ou à carência de condições materiais. O 

desvio seria realizado porque o homem aprenderia a se comportar desta forma 

durante a convivência com as outras pessoas, contanto que esses terceiros com 

quem convivesse inclinassem-se mais favoravelmente ao comportamento indevido.  

Talvez um dos pontos mais importantes da teoria seja o fato de que tal 

processo psico-social era exatamente igual ao que ocorria em relação com o 

aprendizado dos comportamentos lícitos. Daí que ambos fenômenos sociais seriam 

ontologicamente idênticos.  

Veja as palavras de Sutherland: 

 

The hypothesis of differential association is that criminal 
behavior is learned in association with those who define such 
behavior favorably and in isolation from those who define it 
unfavorably, and that a person in an appropriate situation engages in 
such criminal behavior if, and only if, the weight of the favorable 
definitions exceeds the weight of the unfavorable definitions. 193 

 

Aprender o comportamento criminoso não se resumiria tão somente na 

aceitação e na interiorização da idéia de que pudesse ou devesse ele ser cometido: 

também consistiria no aprendizado das técnicas de como fazê-lo, dos valores que 

                                         
192 Houve outras teorias que tinham no complexo fenômeno do aprendizado o elemento fundamental 
para a compreensão da criminalidade; uma delas, por exemplo, era a teoria do reforço diferencial 
(differencial reinforcement theory), exposta por Ronald Akers na publicação de sua obra “Deviant 
behavior: a social learning approach”. Segundo ela, os atos de desvio tenderiam a se manifestar de 
maneira sistemática e mais permanente caso fossem reforçados pelos ganhos ou vantagens 
conseqüentes, quando comparados às punições ou perdas sofridas com eles. 
 
193 Sutherland, Edwin H. White collar crime... Op. cit., p. 234. 
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lhe dariam fundamento, das motivações, justificações e das oportunidades para 

tanto 194.  

O processo de aprendizado ou imitação existente no grupo das pessoas que 

cometem delitos seria o mesmo presente nos grupos onde a lei fosse respeitada, e é 

por causa deste postulado que a teoria recebe o nome de “diferencial”: os valores e 

padrões de comportamento dos grupos criminosos é que seriam os elementos 

diferenciados quando comparados aos grupos obedientes às normas. Ou seja: são 

os conteúdos dos preceitos aceitos, e não os processos sociais de interação, que se 

diferenciariam.  

A teoria da associação diferencial pressupõe, portanto, que em uma dada 

sociedade, existem diferentes subgrupos culturais, cada qual com seu conjunto de 

valores e padrões próprios. Esta constatação feita pela criminologia de então foi 

importantíssima, na medida em que a partir daí, várias outras teorias partiriam desse 

pressuposto 195. 

A existência desses subgrupos possuidores de valores próprios (não 

necessariamente contrários ou opostos aos demais), interesses autônomos e às 

vezes contraditórios aos de outros grupos, dotados de padrões comportamentais 

peculiares, meios diversificados e especificamente eleitos para a busca dos 

                                         
194 Na sociedade pós-industrial de hoje, acreditamos que a teoria de Sutherland possui uma 
importante contribuição em face da interação global existente. As organizações transnacionais 
passaram a constituir uma rede horizontal de inter-relações por meio das quais valores, princípios, 
regras e fins são compartilhados, propiciando amplo espaço para que os processos de aprendizado 
ocorram. Daniel H. Nicolas afirma que as relações globalizadas das transnacionais são como que 
interações de computadores, onde o mais importante na rede é a presença de uma linguagem 
comum, que provém do uso de um mesmo sistema operativo único. E ainda que haja sistemas 
operativos diferentes, usam os mesmos protocolos. Saindo da analogia feita, Nicolas enuncia que 
nessas relações intensas entre empresas, na qual podemos incluir as pessoas “de carne e osso”, as 
burguesias de vários países usam os mesmos protocolos sociais e econômicos (Nicolas, Daniel H. 
“Tempo, espaço e apropriação social do território: rumo à fragmentação na mundialização?”, in 
Santos, Milton; Silveira, Maria Laura; Souza, Maria Adélia A. de (orgs.). Território. Globalização e 
Fragmentação. São Paulo: Hucitec / Associação Nacional de Pós Graduação e Pesquisa em 
Planejamento Urbano e Regional, 1994, p. 96). 
 
195 Richard A. Cloward e Lloyd E. Ohlin, por exemplo, afirmavam que alguns tipos de delinqüência 
juvenil surgiam da incompatibilidade existente entre os meios legítimos faltantes e os objetivos tidos 
pela cultura americana como ideais e sinônimos de sucesso, objetivos estes que nunca poderiam ser 
alcançados por aqueles métodos insuficientes; daí o surgimento de uma revolta, um sentimento de 
injustiça que levava os jovens a culparem o sistema social injusto por seu fracasso e a se unirem em 
grupos que deslegitimavam as regras impostas, criando as suas, fugindo, portanto, do regramento 
ético tido como unânime e aceito por todos (Cloward, Richard A.; Ohlin, Lloyd E. Delinquency and 
Opportunity. A Theory of Delinquent Gangs. New York: Collier-Macmillan Canadá, 1966). 
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respectivos objetivos, singelamente “falando”, é justamente uma das mais 

importantes características do que se denomina “sociedade complexa”, sendo esta 

compreensão de importância fundamental não só para a sociologia, como também 

para a filosofia do direito e para a filosofia política, dado que “numa sociedade 

heterogênea (...) o direito expressa primariamente as aspirações não da sociedade, 

mas dos grupos ou estratos que promulgam, formulam, e aplicam a lei” 196 197.  

Outro importante ponto da teoria da associação diferencial é que a opção 

pelas condutas desviadas seria feita em virtude da preponderância dos fatores 

favoráveis aos seus cometimentos quando em comparação aos fatores 

desfavoráveis; nas palavras de Shecaira: “uma pessoa se converte em delinqüente 

quando as definições favoráveis à violação da norma superam as definições 

desfavoráveis (...)” 198. 

A partir deste aspecto, é possível afirmarmos que o processo social pelo qual 

um rapaz adere ao bando da região onde mora e passa a praticar roubos e outros 

delitos mais é muito próximo do processo pelo qual um executivo aceita fraudar, 

juntamente com seus companheiros, as escriturações fiscais da empresa onde 

trabalha ou que administra, com o fito de suprimir ou reduzir a arrecadação de 

tributos.  

Outro grande mérito da teoria de Sutherland foi o fato de ter demonstrado que 

as explicações da antropologia criminal tradicional, mormente aquelas que 

identificavam nos delinqüentes fatores psicológicos, antropológicos ou biológicos 

que lhe davam uma personalidade desviada e diferente, não mais poderiam ser 

acatadas, visto a demonstração empírica de que vários crimes eram perpetrados 

pelo setor empresarial, o qual era composto de pessoas cujas características e 

                                         
196 Galanter, Marc. The modernization of law. Versão portuguesa de Maria da Conceição Barboza in 
Friedman, Lawrence M. and Macaulay, Stewart (eds.). Law and the behavioral sciences. Indianápolis, 
Kansas City, Nova York: The Bobbs-Merril Company, Inc., 1969, pp. 989 – 998. In Souto, Cláudio et 
Falcão, Joaquim. Sociologia e direito: leituras básicas de sociologia jurídica. São Paulo, Pioneira, 
[197?], p. 237. 
 
197 A aceitação desta idéia, aliás, leva-nos a uma deslegitimação de todo controle social formal, 
dentre os quais e, principalmente, o direito penal. Daí o surgimento de diversas correntes doutrinárias 
neste sentido, qual a criminologia crítica ou radical. 
 
198 Shecaira, Sérgio Salomão. Criminologia. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 196. 
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experiências de vida fugiam àqueles elementos apontados como determinantes ou 

sinalizadores da delinqüência:  

 

The current tendency is to advocate emotional instability as the 
trait which explains ordinary criminal behavior, and this explanation 
has been emphasized particularly by psychiatrists and 
psychoanalysts. Even these advocates, however, would suggest only 
in a jocular sense that the crimes of the Ford Motor Company are due 
to the Oedipus Complex, or those of the Aluminium Company of 
America to an Inferiority Complex, or those of the U.S. Steel 
Corporation to Frustation and Agression, or those of du Pont to 
Traumatic Experience, or those of Montgomery Ward to Regression 
to Infancy. Some analogical support might be found in the last-
mentioned case, in the fact that the chief executive of that corporation 
was carried from his office in the arms of the agents of parental 
authority. 199  

 

Algumas críticas, no entanto, costumam ser formuladas à teoria da 

associação diferencial. Ela não teria considerado, por exemplo, os fatores 

preponderantemente individuais da personalidade de cada um, os quais podem, 

muitas vezes, influenciar ou determinar um comportamento desviado 200, 

independentemente das relações interpessoais 201 que mantém. 

Sutherland também não teria se aprofundado sobre a possibilidade das 

pessoas não estarem cometendo crimes devido à sua associação com outras 

pessoas, mas ao contrário: de estarem se associando àquelas que justamente 

delinqüem por razões e formas similares 202. 

                                         
199 Sutherland, Edwin H. White collar crime… Op. cit., pp. 257 – 258. 
 
200 Shecaira, Sérgio Salomão. Criminologia... Ob. Cit., p. 211. 
  
201 Esta crítica nos parece muito relevante: a personalidade dos indivíduos realmente é um dos 
fatores essenciais para a compreensão da criminalidade econômica, ainda mais se levando em conta 
que vários crimes são cometidos por pessoas nas quais se concentra grande poder de mando e 
decisão. Alex Inkeles, por exemplo, entende que vários estudos tornaram claro que as 
personalidades dos que ocupam posições de status têm grande influência nas suas realizações e nas 
do grupo (Inkeles, Alex. O que é sociologia? Uma introdução à disciplina e à profissão. Trad. de 
Dante Moreira Leite. São Paulo: Livraria Pioneira Editora, 1967, pp. 96 – 101). 
 
202 Burgess, Robert and Akers, Ronald. A Differencial Association – Reinforcement Theory of Criminal 
Behavior. Social Problems 14, 1966: 128 – 147 apud Siegel, Larry J. Criminology. St. Paul, New York, 
Los Angeles, San Francisco: West Publishing Company, 1989, pp. 194 e 195. 
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Também não teriam havido claras definições sobre alguns pontos da teoria, 

como por exemplo, quais seriam os fatores que poderiam exercer algum tipo de 

pressão sobre os indivíduos, a ponto de levá-los a fazer parte de um grupo onde as 

definições favoráveis ao ilícito fossem preponderantes, ou o porquê haver 

comportamentos criminosos como o resultado das associações intersubjetivas sub-

culturais 203. 

Ela também não explicaria como poderiam se dar condutas criminosas por 

parte de pessoas isoladas, sem que haja qualquer processo de imitação ou 

aprendizado, nem o porquê da existência de pessoas que, apesar de conviverem até 

mesmo intimamente com quem viola as normas, acabam não optando pelos meios 

ilegítimos de conduta 204. 

Finalmente, dentre várias outras questões, o apontamento de quem teria sido 

o “primeiro professor” – digamos assim – que teria ensinado aos demais membros 

do grupo os métodos criminosos, as técnicas de neutralização, os meios de 

suavização do controle social et caetera não teria sido feito na teoria ventilada 205. 

Não obstante toda essa gama de argumentos críticos, o que nos importa, 

neste passo, é o fato de que as pesquisas de Sutherland conseguiram demonstrar e 

salientar que a criminalidade empresarial não é essencialmente diferente da comum; 

que o processo que leva os estratos mais pobres a cometerem crimes é o mesmo 

que se dá para os delitos econômicos; e que nas camadas mais abastadas não há 

menos cometimento de infrações penais do que nas outras, não havendo, portanto, 

qualquer motivo racional de cunho político-criminal para que não haja um rígido 

controle penal sobre a ordem econômica. 

 

 

 

                                         
203 Cloward, Richard A.; Ohlin, Lloyd E. Delinquency and Opportunity... Ob. cit. p. 36. 
 
204 Shecaira, Sérgio Salomão. Criminologia... Ob. cit., p. 211. 
 
205 Siegel, Larry J. Criminology... Ob. Cit., p. 194. 
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 3.3. DOS EFEITOS DA CRIMINALIDADE ECONÔMICO-EMPRESARIAL 

 

É bastante acertada a afirmação de Jorge de Figueiredo Dias: diante da 

dimensão dos danos morais e materiais provocados pelos crimes econômicos, 

associados à sua capacidade de se adaptar e se manter diante de quaisquer 

transformações sociais ou políticas, bem como a aptidão dos agentes econômicos 

na criação de defesas que frustram as “formas de luta que lhe são dirigidas, a 

criminalidade econômica é uma ameaça séria a minar os alicerces de qualquer 

sociedade organizada” 206.  

Por seu turno, comparando com os crimes “comuns”, afirma Roberto Podval 

que os delitos econômicos produzem lesões muito mais intensas à sociedade 207.  

Inês Moreira Santos expõe que há inumeráveis casos ocorridos na área do 

Direito Ambiental, do Direito Trabalhista e do Direito Econômico que bem 

demonstram a alta “capacidade destrutiva” proporcionada pelo crime do colarinho 

branco 208.    

Gesner Oliveira e João Grandino Rodas também são da opinião de que 

quando comparados aos “crimes tradicionais contra o patrimônio”, é possível 

percebermos que os delitos sobre os quais ora tratamos “causam danos 

infinitamente superiores à economia, enfraquecendo, ademais, o próprio Estado” 209. 

De fato, se toda criminalidade possui um caráter anti-social, como afirma 

Luciano Feldens 210, não há dúvida de que aquela que ofenda bens difusos possui 

                                         
206 Dias, Jorge de Figueiredo; Andrade, Manuel da Costa. “Problemática Geral das Infrações Contra a 
Economia Nacional”. In Podval, Roberto (org.). Temas de Direito Penal Econômico... Op. cit., p. 65. 
 
207 Podval, Roberto. “Crimes contra o Sistema Financeiro” in Franco, Alberto Silva (coord.), Stoco, Rui 
(coord) et al. Leis Penais Especiais e... Ob. cit., p. 820. 
 
208
 Santos, Inês Moreira. “Crime de Colarinho Branco – Práticas Inconfessáveis” in Costa, José de 

Faria; Silva, Marco Antonio Marques da (coord.). Direito Penal Especial... Ob. cit., p. 1169. 
 
209 Oliveira, Gesner; Rodas, João Grandino. Direito e Economia da Concorrência... Ob. cit., p. 342. 
 
210 Feldens, Luciano. Tutela Penal de Interesses Difusos... Op. cit., p. 54. 
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os maiores impactos, visto por em risco as condições mais importantes e essenciais 

à coexistência social.  

José de Faria Costa efetua interessante análise, dizendo que a atividade 

econômico-empresarial é, “quase que por sua natureza, de reiteração. Reiteração de 

processos. Reiteração de decisões”, de modo que uma “burla de quantitativo 

astronômico ou um crime de abuso de informação privilegiada pode desencadear 

(...) conseqüências económicas devastadoras e acumuláveis” 211. 

Feldens caracteriza os crimes econômicos como causas de altos níveis de 

danosidade, proporcionando alto prejuízo alheio contraposto à grande vantagem 

patrimonial por eles proporcionada. Além disto, revelam perversidade, exigem 

organização planificada e causam grande difusão social de dano com efeitos 

mediatos e não sensíveis 212.  

Manoel Pedro Pimentel afirma que os efeitos causados pelos delitos 

econômicos “transcendem dos prejuízos impostos às vítimas dos casos concretos, 

pois denunciam a presença de um perigo social e moral capaz de atingir a todos”, e 

ressalta, especificamente quanto aos crimes financeiros, que deles advém um 

descrédito e uma desconfiança “às instituições financeiras, às organizações que 

lidam com o crédito e com a poupança, sejam elas particulares ou oficiais” 213. 

Estamos de pleno acordo com o autor, e acrescentamos que esse prejuízo 

alheio causado se estende não só à economia como um todo, mas também às 

pessoas individuais, empresas, ao Estado e até aos sistemas mais específicos 

ligados à economia, quais o monetário e o financeiro 214.  

Tudo isto sem contar o enorme efeito moral causado pela sensação de 

desigualdade que há no tratamento do sistema penal frente à criminalidade 

                                         
211 Costa, José de Faria. Direito Penal Econômico. Coimbra: Quarteto Editorial, 2003, pp. 58 e 59. 
 
212 Feldens, Luciano. Tutela Penal de Interesses Difusos... Op. cit., pp. 136 – 137. 
 
213 Pimentel, Manoel Pedro. Direito Penal Econômico... Ob. cit., pp. 05 e 06. 
  
214 Em notícia publicada no Jornal O Estado de São Paulo, de 30 de março de 2001 (p. C4), o COAF 
havia informado que a lavagem de dinheiro proveniente de atos ilícitos estaria girando algo em torno 
de US$ 15 bilhões anuais, o que representa cerca de 3% do produto interno bruto brasileiro (cf. 
Feldens, Luciano. Tutela Penal de Interesses Difusos... Op. cit., p. 143). 
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empresarial e à criminalidade das massas, visto que aquela provém em regra de 

pessoas de colarinho branco tidas como “imunes” às ações e efeitos do referido 

sistema; por outro lado, abalam a força do Estado, o qual se vê enfraquecido diante 

da força que há no poder econômico, e talvez, ocorra aquilo que há de pior: violam o 

sentimento de confiança necessário em qualquer economia, a ponto de muitos 

vislumbrarem justamente a quebra deste sentimento como sendo o elemento 

determinante sem o qual não teríamos um “crime econômico”, idéia esta, aliás, bem 

recepcionada na doutrina penal alemã.  

Tiedemann comenta que as investigações criminológicas e criminalísticas que 

acontecem nos Estados Unidos e na Alemanha levam ao entendimento de que o 

abuso de confiança socialmente depositado na economia é essencial à configuração 

desse tipo de delito, e cita como modelo de tal abuso o crime cometido pelo típico 

comerciante: pessoa vista como correta, confiável e de boa imagem pessoal, mas 

que no entanto, ao perpetrar o crime econômico, acaba lesionando interesses 

individuais além de poder colocar em perigo a vida econômica e a ordem que a rege 
215. 

Justamente pelos crimes contra a ordem econômica representarem essa 

soma de lesividade material e imaterial é que podemos afirmar causarem danos tão 

ou mais graves que os delitos patrimoniais comuns 216, não havendo, portanto, 

qualquer motivo para que os primeiros não sejam, proporcionalmente, tão punidos 

quanto os últimos normalmente o são. 

Fato é, no entanto, que a percepção que a sociedade tem dos crimes 

econômicos, mormente quanto aos seus efeitos tão perniciosos, não se evidencia 

tanto quanto se dá na criminalidade comum.  

A não utilização de violência manifesta em seus atos e mais o fato de serem 

os seus executores pessoas integrantes de uma classe social mais elevada – 

                                         
215 Tiedemann, Klaus. Poder Económico... Op. cit., p. 11. 
 
216 Oliveira, Gesner; Rodas, João Grandino. Direito e Economia da Concorrência... Ob. cit., p. 342. 
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conseqüentemente respeitada - são alguns dos fatores que contribuem para essa 

superficial forma de enxergar o desvio econômico 217. 

Os delitos comuns tidos como cruéis ou abomináveis a todos, quais o estupro 

e o latrocínio, por exemplo, previstos como hediondos pelo legislador 

infraconstitucional através da Lei Federal 8.072, de 25 de julho de 1990 e suas 

alterações, costumam ser sentidos com alto repúdio - o que é correto e de se 

esperar – porque suas execuções e resultados de forma imediata chegam aos 

sentidos; basta a cada um de nós, aliás, colocar-se em lugar da vítima ou de seus 

familiares e de imediato um arremedo de ira e vingança arrebata a alma...  

Deixemos claro não defendemos aqui que os delitos contra a ordem 

econômica sejam inseridos no elenco dos crimes hediondos, certamente lhes 

faltando os sentimentos sociais de asco e terror que permeiam esses tipos de 

desvios 218; o que pretendemos afirmar, isto sim, é que se por um lado o repúdio no 

cometimento de tais ilícitos é eminente e bem mais elevado, por outro as 

conseqüências sociais objetivamente mensuradas advindas dos delitos econômicos 

são bem mais graves, o bastante para que não possam e nem devam ser olvidadas 
219 a ponto de deixarem de receber os seus agentes a devida e proporcional 

reprimenda penal, só não causando repúdio social bastante, repita-se, porque seus 

meios são singelos e as cadeias causais que levam aos seus terríveis efeitos finais 

fogem ao conhecimento comum, sendo estes resultados, certamente, “muito mais 

nefastos do que a criminalidade tradicional, repercutindo diretamente na ordem 

social e inviabilizando (também por isso) a consecução dos fins do Estado previstos 

na Constituição” 220. 

                                         
217 Santos, Inês Moreira. “Crime de colarinho branco – práticas inconfessáveis” in Costa, José de 
Faria et Silva, Marco Antonio Marques da (coord.). Direito penal especial... Op. cit., p. 1166. 
 
218 Critérios os quais, segundo Alberto Silva Franco, não teriam sido respeitados pelo legislador 
infraconstitucional quando da seleção feita (“Crimes Hediondos” in Franco, Alberto Silva e Stoco, Rui 
(coordenadores). Leis Penais Especiais... Ob. cit., p. 1174).  
 
219 Fischer, Douglas. Delinqüência Econômica... Ob. cit., p. 140. 
 
220 Idem, ibidem, p. 170. 
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Em fevereiro de 2003, Claudio Julio Tognolli 221 proferiu uma palestra à 

Câmara dos Deputados, cujos principais trechos foram transcritos na obra O Século 

do Crime, escrita por ele em conjunto com José Arbex Junior; em seu 

pronunciamento, Tognolli informou que naquela época, estimava-se que US$ 

10.000.000.000,00 (dez bilhões de dólares) de origem ilícita eram lavados 

anualmente sem conhecimento de qualquer instância oficial.  

Só um grupo específico que naquele período estava sendo investigado, entre 

os anos de 1996 e 1998, havia remetido para fora do país pelo menos R$ 

1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de reais).  

Segundo o relatório do Departamento de Estado dos Estados Unidos, estima-

se que a lavagem de dinheiro e os crimes financeiros podem influenciar diretamente 

as taxas de juros, taxas de câmbio, a demanda por dinheiro e o aumento da 

volatilidade do fluxo de capital internacional, de modo tal que tudo isto venha a 

dificultar o desenvolvimento de uma política econômica saudável, dado o insucesso 

em se ter controle político diante da imprevisibilidade causada pela atividade ilícita.  

E quanto à questão já salientada por nós, a respeito dos danos imateriais 

causados pelo mal do qual ora tratamos, a verdade disto pode ser confirmada pelo 

fato de que, na semana anterior à palestra ministrada por Tognolli, o secretário 

norte-americano Paulo O’Neill disse que o Fundo Monetário Internacional não 

poderia confiar no Brasil porque aqui, os governantes mandavam dinheiro para a 

Suíça...  

Grande é o engano, por outro lado, daqueles que pensam que a violência não 

está presente nos resultados de tal criminalidade, havendo tão somente danosidade 

econômica ou moral.  

Em 05 de dezembro de 1952, uma sexta-feira, Londres sofreu uma inversão 

térmica causadora de uma forte queda na temperatura, fenômeno que reagiu com a 

névoa então existente, de maneira que o ar acabou se compondo de duas camadas: 

a de cima, com ar mais quente, e a de baixo, sem poder sair, com o ar mais frio. 

                                         
221 Arbex Junior, José; Tognolli, Claudio Julio. O século do crime. Sao Paulo: Boitempo, 2004, pp. XII 
– XVIII. 
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Acontece que nesta camada inferior de ar em baixa temperatura a névoa 

londrina (“fog”) se juntou com a fumaça produzida pelas indústrias do local 

(“smoke”), decorrendo disto a permanência de uma densa camada a que deram o 

nome de “smog” (uma junção dos termos ingleses citados), ou seja: uma mistura de 

névoa e poluentes atmosféricos produzidos pelas fábricas. 

Como conseqüência do frio, os lares ingleses foram mais aquecidos com 

carvão, do que gerou mais fumaça ainda, piorando a situação a ponto do dióxido de 

enxofre na atmosfera ter se elevado ao dobro do normal. 

No domingo (dois dias depois), dia 07 de dezembro, ninguém conseguia 

enxergar a mais de um metro de distância; nos cinemas de Londres, apenas quem 

estava sentado até a quarta fileira conseguia assistir aos filmes que passavam.  

Além desse resultado desastroso em si mesmo, 4.000 (quatro mil) mortes são 

atribuídas ao “smog” londrino 222. 

Em 1953, a Chisso Corporation, situada em Minamata, Japão, contaminou o 

meio ambiente com mercúrio:   

 

Os pássaros começaram a perder o senso de equilíbrio e a 
voar contra edifícios ou simplesmente cair de árvores. Ao mesmo 
tempo, alguns gatos apresentavam passos cambaleantes e 
estranhos; depois, repentinamente enlouqueciam, corriam em 
círculos e espumavam pela boca até falecer. Pescadores locais e 
suas famílias foram as próximas vitimas. Sensibilidade excessiva nas 
gengivas e na boca era seguida de convulsões violentas e, 
finalmente, perda da consciência. O mais apavorante de tudo eram 
os efeitos mentais do “Mal de Minamata”: confusão, alucinações e 
manias. Até 1975, pesquisas de saúde haviam descoberto 3.500 
vitimas e mais de 120 mortes. 223  

 

Acrescente-se que em 1973, a empresa pagou algumas ações, porém a 

maioria das vítimas não recebeu nada; em 1996, milhares delas concordaram em 

                                         
222 Ehrlich, Paul R.; Ehrlich, Anne H. População, Recursos, Ambiente. Tradução de José Tundisi. São 
Paulo: Polígono, editora da Universidade de São Paulo, 1974, p. 160. 
 
223 Idem, ibidem, p. 181; também cf. Coleman, James William. A Elite do Crime... Op. cit., p.  127. 
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abandonar os processos pelo pagamento de uma cifra de US$ 24.000,00 (vinte e 

quatro mil dólares) para cada uma... 224 

A empresa farmacêutica Eli Lilly and Company produziu um medicamento 

chamado Oraflex, analgésico destinado a pacientes com artrite. Provou-se que o 

medicamento estava relacionado à morte de 62 pacientes e, de acordo com 

evidências, a empresa tinha conhecimento de outras 26 ocorridas em outros países.  

Ainda assim, a indústria submeteu a substância à aprovação do FDA (U.S. 

Food and Drug Administration – órgão norte americano responsável pelo controle, 

regulamentação e liberação de remédios e alimentos) sem tê-lo informado desses 

acontecimentos. Em abril de 1982, o remédio foi aprovado. 

Em agosto do mesmo ano, o produto foi retirado do mercado porque as 

mortes começaram vir ao conhecimento do público consumidor e da mídia.  

Estima-se que 49 (quarenta e nove) mortes tenham decorrido e outras 916 

(novecentas e dezesseis) pessoas sofrido danos à saúde; não obstante, houve 

aplicação de uma multa de US$ 25.000,00 (vinte e cinco mil dólares) para a Lily e de 

US$ 15.000,00 (quinze mil dólares) para um executivo... 225 

Diante desses poucos casos expostos, percebemos quão perniciosos são os 

efeitos dos abusos cometidos pelos agentes econômicos quando do 

desenvolvimento de suas atividades empresariais, em que pese os meios usados 

diferirem e serem bem mais sutis do que aqueles presentes na chamada 

criminalidade de massa. 

Para melhor entendermos essas características que diferenciariam uma 

criminalidade da outra, muito conveniente que recorramos às teorias desenvolvidas 

pelos sociólogos Robert King Merton e Richard A. Cloward, a fim de desmistificar a 

idéia de que para o crime econômico não seria preciso a aplicação da lei penal, 

                                         
224 Reuters, Mercury Poison Case Is Resolved in Japan, New York Times, 23 de maio de 1996, p. A7; 
Stepanek, Marcia. Minamata Disease: A Japanese Scandal. San Francisco Examiner, 14 de julho de 
1991, pp. A1, A14. apud Coleman, James William. "A elite do crime". Op. cit., pp.  127-128. 
 
225 Mokhiber, Russell. Greedy Corporations: Criminals by Any Other Name. Los Angeles Daily journal, 
28 de agosto de 1986, p. 4 apud Coleman, James William. "A elite do crime". Op. cit., p. 138. 



 97

bastando a atuação de outras instâncias do sistema jurídico, qual o administrativo ou 

cível 226.  

Segundo Robert King Merton 227, todas as sociedades possuem algo que se 

chama “estrutura cultural”. Ela é basicamente formada de dois elementos: a) o 

conjunto de objetivos definidos pelo grupo social como ideais, metas que se 

atingidas, significam sucesso e b) todas as definições, regulamentos e controles 

feitos sobre os meios legítimos para que aqueles interesses apontados como sendo 

ideais possam ser conquistados.  

A imposição de regras para o alcance de tais metas seria um processo 

invariável ocorrido em todo grupo social, sendo que tais regulamentos provindos do 

grupo seriam “enraizados nos costumes ou nas instituições de procedimento”. 

A estrutura cultural, portanto, é o conjunto formado pelos objetivos que a 

sociedade indica como ideais de serem conquistados, somados aos meios legítimos 

que devem ser usados para o alcance desses fins, sendo que tais “caminhos” não 

possuem como critério de determinação o fato de serem mais ou menos eficientes, 

mas sim o de estarem coadunados com os valores da maioria ou daqueles que 

tenham a capacidade de determiná-los.  

Pois bem: Merton afirma que só pode haver um equilíbrio em uma dada 

sociedade caso esses dois momentos da estrutura cultural não sejam dissociados 

um do outro; ou seja: se as pessoas conseguirem atingir os objetivos apontados 

como símbolos de sucesso utilizando os meios tidos como legítimos por essa 

mesma cultura. Caso aconteça das “aspirações culturalmente prescritas” estarem 

dissociadas das vias socialmente estruturadas para as suas realizações, o resultado 

é a ocorrência de um “comportamento aberrante”. 

Acontece que algumas sociedades, dentre as quais as pós-industriais, levam 

as pessoas a se concentrarem emocionalmente mais nos fins e do que nos meios 

                                         
226 O tema possui relevante interesse a esta dissertação, na medida em que influenciará 
substancialmente na discussão que se refere às finalidades da pena na repressão aos desvios 
ocorridos na atividade empresarial, assunto do próximo capítulo. 
 
227 Merton, Robert King. Sociologia. Teoria e Estrutura. Tradução de Miguel Maillet. São Paulo: 
Mestre Jou, 1968, pp. 204 – 220. 
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aceitáveis. Daí a opção pela eficiência (em atingir os resultados) em detrimento dos 

meios mais legítimos.  

Ou seja: as pessoas abandonam como critérios os valores que dão substrato 

às sendas eleitas pelo meio social, optando pela rapidez e pela eficácia em atingir os 

objetivos culturalmente impostos. De modo que com isto, vai-se dando um 

“amaciamento” das normas até a sociedade ficar instável, aparecendo o que Merton 

denomina “anomia’. 

Essa incompatibilidade entre os meios legítimos e os fins ideais impostos 

culturalmente não se daria tão somente pela falta de esforço emocional concentrado 

sobre os meios legítimos ou pela não internalização dos valores por parte das 

pessoas: ela também muito decorreria da falta de uma efetiva “estrutura social” 

material capaz de prover os meios adequados, fenômeno que ocorreria 

habitualmente na criminalidade mais pobre. 

Merton explica, ainda, que quando houver incompatibilidade entre os meios e 

os fins impingidos pela estrutura cultural, existem cinco modos de adaptação aos 

quais as pessoas podem aderir, sendo um deles - aquele que nos importa nesta 

dissertação - a “inovação”. 

Ela ocorre quando os indivíduos aceitam os objetivos culturalmente impostos 
228 “mas não absorvem as normas institucionais que governam os meios e os 

processos” para que eles possam ser atingidos.  

Siegel afirma que a “inovação” pode ocorrer em qualquer classe social, sendo 

sua condição tão somente a falta dos meios apropriados para se atingir o sucesso 

que a sociedade impôs como meta 229.  

A anomia, da forma como desenvolvida por Merton, pode muito contribuir 

para a compreensão da criminalidade empresarial, já que mesmo numa camada 

                                         
228 É possível que algumas pessoas ou grupos sequer aceitem os fins ideais indicados pela estrutura 
cultural. Daí o nascimento de sub-culturas cujos valores e metas diferem daqueles apontados pela 
sociedade. 
 
229 Siegel, Larry J. Criminology... Op. cit, p. 169. 
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social onde os bens materiais abundam, os meios legítimos podem ser escassos 

devido aos obstáculos de cunho moral ou legal encontrados no meio econômico.  

Nos dizeres de Álvaro Mayrink da Costa: 

 

As inovações ilegítimas não estão restringidas no delito entre 
as classes sócio-econômicas baixas. Pressões similares fazem com 
que símbolos de um status monetário cada vez mais elevado se 
exercesse sobre os grupos sócio-econômicos altos, dando lugar a 
práticas comerciais imorais e as que se chamam de white collar 
crime. Nos níveis econômicos altos, a pressão faz a inovação, não 
poucas vezes, apagar a distinção entre os procedimentos comerciais 
admitidos aquém das fronteiras dos bons costumes e das práticas 
fraudulentas (permissividade). (...) A anomia e as proporções 
crescentes da conduta desviada podem conceber-se integralmente 
no processo de dinamismo social e cultural, cujas conseqüências são 
cada vez mais destruidoras para as estruturas normativas (...).  230 

 

 Esta observação traz algo importante a ser salientado: o uso dos meios 

ilegítimos no meio empresarial acaba se tornando algo tão corriqueiro, que não se 

sabe mais o que é legítimo ou ilegítimo, dado que no meio econômico, o resultado é 

o critério de aferição primordial. Daí Merton ter afirmado que, muitas vezes, são os 

tribunais que dirão se os meios usados pelos agentes econômicos foram legítimos 

ou não 231: o julgamento ético acaba demandando uma instância oficial para tanto, 

algo intimamente relacionado com a centralização do controle social feita pelo 

Estado ante a falta de critério ético, aquilo a que Hegel identificou como sendo a 

substituição da moralidade subjetiva pela moralidade objetiva 232. 

                                         
230 Costa, Álvaro Mayrink da. Criminologia. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2005, pp. 351 – 352. 
 
231 Merton, Robert K. Sociologia... Op. Cit., p. 215. 
 
232 Oportunas, aqui, as palavras de Thadeu Weber sobre a filosofia hegeliana, no sentido de haver a 
necessidade de encontrarmos a eticidade mediada pelo Estado: “o nível do ético situa-se nesta 
universalidade. Nesse contexto, ninguém é natural e imediatamente ético, assim como ninguém é 
naturalmente livre. Todas as pessoas têm, isto sim, livre arbítrio, mas a liberdade, assim como a 
eticidade, pressupõe mediação e reconhecimento nas e pelas instituições sociais, donde resulta uma 
universalidade. Mas essa conserva e supera os interesses particulares” (Weber, Thadeu. “O Estado 
Ético”, p. 103 in Dotti, Jorge E et al. Estado e política: a filosofia política de Hegel. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editor, 2003). 
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Importante salientar que as limitações de acesso aos meios legítimos no 

mundo empresarial não se dariam principalmente pela falta de bens materiais, em 

que pese isto poder ser um fator, mas primordialmente pelas limitações impostas 

pela sociedade no que tange a regramentos econômicos incidentes sobre a 

atividade empresarial, ante os quais os atores cotidianamente estariam se 

deparando.  

Essas dificuldades, conjugadas às fortíssimas pressões advindas dos 

superiores hierárquicos dentro da empresa, do meio cultural específico, das rígidas 

exigências do mercado globalizado e da concorrência, dentre outros, podem muito 

contribuir para que vários indivíduos utilizem meios ilegítimos, porque facilmente 

disponíveis, menos custosos e mais rápidos.  

Bem, anos mais tarde, especificamente em 1959, Richard. A. Cloward 233 

ampliou as possibilidades teóricas feitas até então. Em um artigo intitulado 

Illegitimate Means, Anomie, And Deviant Behavior, Cloward explicou que assim 

como os meios legítimos acessíveis para se atingir as metas impostas pela estrutura 

cultural variavam conforme o nível sócio-econômico, os meios ilegítimos também 

não seriam igualmente acessíveis.  

Quer dizer: da mesma forma que os indivíduos não teriam acesso a todos os 

meios legítimos para alcançar os objetivos e as metas impostas pela cultura, os 

meios ilegítimos aos quais recorrem também não seriam iguais em todo lugar e para 

todas as pessoas.  

Assim, se alguém situado na camada menos favorecida da população, por 

exemplo, não consegue obter, pelos meios legítimos disponíveis, os bens de 

consumo que a mídia fá-lo acreditar serem importantes para seu sentimento de bem-

estar e para que seja bem considerado no meio social, é muito provável que ele 

recorra a meios ilegais para obtê-los. Ocorre que até mesmo o acesso a estes meios 

não aceitos pela cultura obedecem às peculiaridades econômico-sociais nas quais 

se encontra, e por isto, diferenciam-se dos meios ilegítimos usados por aqueles que 

se encontram em situações sócio-econômicas mais favoráveis.  

                                         
233 Cloward, Richard A. “Illegitimate Means, Anomie, And Deviant Behavior”. New York School of 
Social Work, Columbia University in American Sociological Review, XXIV, 1959,  pp. 164 – 176. 
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Nas palavras de Cloward: 

 

The businessman, for example, not only has at his disposal the 
means to do so, but, as some studies have shown, he is under 
persistent pressure to emply illegimate means, if only to maintain a 
competitive advantage in the market place. But for those in many 
other occupations, white collar modes of criminal activity are simply 
not an alternative. 234  

 

A distribuição dos meios ilegítimos chega a ser tão desigual, que muitas 

vezes estes podem sequer existir, casos em que crime algum poderá ser cometido. 

Por outro lado, se um empresário decidir fazer parte de uma criminalidade 

usualmente cometida pelo pobre, certamente não obterá sucesso no intento, pois 

não está preparado para o uso dos meios adequados e próprios daquele estrato 

sócio-econômico.  

Em termos mais claros: se o desprovido age nas ruas, o homem de colarinho 

branco atua na empresa; se aquele utiliza revólver, este usa o computador; se 

aquele anuncia o assalto, este publica um edital...  

Podemos agora melhor compreender o porquê da maior incidência de 

violência ser encontrada nos crimes cometidos pelas classes sociais mais baixas, 

enquanto os crimes perpetrados na atividade empresarial, em geral, consistem em 

comportamentos mais “limpos” e “sutis” (em que pese deles surtirem efeitos muitas 

vezes mais violentos...). 

 Todos os comportamentos desviantes, portanto, independentemente do nível 

sócio-econômico de seus agentes, utilizam meios ilegítimos para atingir finalidades 

comuns ou específicas, variando, porém, as espécies destes meios, consoante a 

possibilidade de acesso aos mesmos.  

   No caso da criminalidade empresarial, o indivíduo utiliza formas ilegítimas a 

fim de alcançar os resultados que lhe são exigidos para que se sinta feliz e obtenha 

                                         
234 Idem, ibidem, p. 173. 
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sucesso, sendo este traduzido em riqueza e poder econômico, condições sem as 

quais não há respeitável status ou reconhecimento. 

Muito importante percebermos que diante das teorias desenvolvidas por 

Merton e Cloward, podemos efetuar uma racionalização sobre o fato da 

criminalidade econômica empresarial não agir por intermédio de meios ameaçadores 

ou violentos – em que pese poderem acarretar efeitos dotados de tanta ou maior 

violência do que os decorridos da criminalidade “de rua”.   

Pretender, portanto, diferenciar esses dois tipos de delitos pelo fato dos 

primeiros não conterem violência ou grave ameaça, não pode ser visto como uma 

postura razoável, visto que o uso de meios mais “limpos” na consecução de crimes 

econômicos em comparação àqueles utilizados pela criminalidade “de rua” se dá tão 

somente pela facilidade de acesso a instrumentos diversos e específicos a cada tipo 

de ambiente onde vivem os respectivos agentes.  

Nossa visão, ante o exposto, é a de que o fato do empresário desviante não 

utilizar ameaça ou violência quando do cometimento do crime não pode ser visto 

como circunstância que diminua a reprovação sobre sua conduta criminosa, dado 

que não se poderia esperar de sua parte outros meios que não aqueles dos quais 

dispõe e que são acessíveis no seu meio.  

O ato, portanto, de tentar obter ganhos ilícitos através de meios ilegítimos, 

seja através do uso de uma arma, seja por meio de uma escrituração falsa, sob o 

ponto de vista ético deve receber a mesma reprovação, pois os agentes não 

escolhem livremente seus meios, mas apenas usam daqueles que lhe são 

acessíveis.  

Isto não impede, todavia, que diante de um resultado objetivo imediato um se 

torne mais reprovável que outro. Um roubo do qual resulte morte, por exemplo, 

certamente é mais censurável que uma fraude que induza o consumidor a erro. No 

entanto, não podemos negar que a opção pela fraude no crime contra as relações 

de consumo se dá porque constitui o meio ilegítimo possível e acessível ao 

comerciante, enquanto que ao assaltante, o meio ilegítimo disponível é a arma.  
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Continuando a comparação, um roubo qualificado do qual decorra um grave 

resultado imediato (morte, por exemplo), de modo que isoladamente, a infração 

atinja o ápice de sua potencialidade lesiva, indubitavelmente merece a mais intensa 

resposta do Estado. Todavia, a outra conduta (o crime contra as relações de 

consumo) possui menor danosidade só se visualizado sob o ponto de vista imediato 

e isolado; é que não podemos desprezar o fato de que este último tipo de ilícito 

possui características que permitem sua ocorrência de forma acumulada, de modo 

que sob o aspecto macro-social, digamos assim, pode chegar a ser tão ou mais 

danoso do que o primeiro delito citado 235. 

Ademais, caso a escrituração falsa sirva para fins de supressão ou redução 

de pagamento de um tributo, por exemplo, apesar de se constituir numa forma 

criminosa não violenta, ela é geradora de efeitos certamente mais perniciosos 

(repita-se, quando visto de forma não imediata) porque ataca estruturalmente a 

ordem sócio-econômica, sendo este, aliás, um dos fatores que justamente 

contribuem para o aumento daquela criminalidade de rua.  

Além do mais, o uso de uma arma é um comportamento visível, indiscreto e 

causador de alarde, portanto muito mais fácil de prevenir e reprimir do que uma 

escrituração falsa; essa diferença de natureza criminalística torna este último mais 

perigoso quando visto de forma sistêmica. 

 

 

 

                                         
235 A tradicional análise que se faz a respeito da intensidade e da extensão das lesões que uma 
infração pode causar a um bem jurídico é feita de forma individual, sendo elas consideradas uma a 
uma. Nos chamados “delitos acumulativos” ou “cumulativos”, seus efeitos não são vislumbrados de 
modo isolado como tradicionalmente é feito, pois aqui se leva em conta a possibilidade de que uma 
infração, apesar de em si mesma não ser lesiva, poderá vir a sê-la caso vislumbrada a soma das 
diversas infrações realizada por outros sujeitos. Segundo Silva Sánchez, o estudo desse tipo de crime 
passa pela seguinte pergunta: “o que ocorreria se todos fizessem o mesmo?”. De forma que se 
individualmente analisados os delitos acumulativos não podem causar danos ou riscos relevantes, 
quando considerada a possibilidade de que venham a ser cometidos por uma pluralidade de pessoas, 
a lesão ao bem jurídico, então, passa a ser consideravelmente elevada, constituindo-se num 
fenômeno muito real e presente em nossas sociedades pós-industriais (Silva Sánchez, Jesús-María. 
A Expansão do Direito Penal... Ob. cit., pp. 121 a 125). 
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 3.4. DESIGUALDADE DO CONTROLE PENAL EM FACE DA 
CRIMINALIDADE ECONÔMICA E DA CRIMINALIDADE TRADICIONAL 

 

É indubitável haver diferenças na postura da sociedade, por um lado, e do 

sistema penal, de outro, quando comparamos a forma com que se postam perante a 

criminalidade comum e a empresarial econômica.  

Salienta Baratta 236 que ao primeiro tipo, visto ser manifesto aos olhos, 

associa-se um alarme social e uma reação da opinião pública extremamente 

imediata e alta, ao passo que frente à criminalidade econômica, sequer chega ela ao 

conhecimento da maior camada da população, podendo essa inexistência de reação 

social informal ser atribuída à “limitada perseguição e à relativamente escassa 

incidência social das sanções correspondentes”, bem como “ao prestígio social de 

que gozam os autores das infrações”. 

Apesar da existência de uma considerável gama de incriminações e sanções 

de não pouca gravidade cominadas, a significativa maioria da população carcerária 

é formada de indivíduos pertencentes às camadas pobres da sociedade, havendo 

uma insignificante quantidade de pessoas cumprindo pena, e daquelas que o 

estejam, o motivo da grande parcela (senão toda) é o fato de terem cometido crimes 

contra bens jurídicos individuais, eminentemente de natureza patrimonial 237.   

 Verdade é que apesar de todos nós, necessariamente, estarmos nela 

incluídos de uma maneira ou outra, a ordem econômica não é tida como algo 

perceptível pelas pessoas como tal. Elas identificam as instituições financeiras, os 

comércios, as indústrias e os consórcios; compram, vendem, adquirem serviços, 

trabalham nas empresas et caetera, mas não enxergam esse conjunto todo como 

“sistema econômico” sobre o qual permeia uma “ordem”. Daí não haver, à primeira 

                                         
236 Baratta, Alessandro. Criminologia Crítica e a Crítica do Direito Penal: Introdução à Sociologia do 
Direito Penal.. Trad. de Juarez Cirino dos Santos. Rio de Janeiro: Editora Revan (Instituto Carioca de 
Criminologia), 2002, p. 103. 
 
237 As perdas provocadas por violações da lei antitruste são estimadas em 250 bilhões de dólares, 
maiores, portanto, do que “todas as perdas causadas pelos crimes notificados à polícia em mais de 
uma década”. (cf. Maguire, Kathleen et Pastore, Ann L. Sourcebook of Criminal Justice Statistics – 
1994. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1995, p. 329 apud Coleman, James 
William. A Elite do Crime... Ob. cit., p. 01). 
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vista, repulsa social suficiente frente às condutas que impliquem crimes econômicos, 

visto que a maior parte deles lesa justamente esse “sistema”, bem jurídico que é 

difuso e imperceptível às pessoas de modo individual.  

Esta circunstância da criminalidade econômica ser “indolor” à comunidade 

como um todo é extremamente influente na questão da desigualdade presente na 

reação do sistema penal, visto que este último interage com os reclamos populares, 

principalmente por intermédio da imprensa. Logo, o excesso de indignação e repulsa 

que há quanto aos crimes “de rua” não existe em relação à criminalidade econômica, 

razão pela qual muito pouco se cobra no sentido de haver uma repressão às 

condutas incriminadas pelo direito penal econômico. 

Por outro lado, o fato de grande parcela dos abusos se darem em face de um 

bem jurídico difuso tal qual é a ordem econômica torna inexistente uma vítima 

concreta que, a princípio, seria aquela que apontaria o ilícito e reclamaria por 

providências. Trata-se, portanto, do tipo de infração penal a que os doutrinadores 

chamam de vagos, dado que sem sujeitos passíveis determináveis.  

Isto proporciona grande vantagem aos sujeitos ativos das respectivas 

infrações, já que suas condutas ilícitas ficam camufladas diante da não existência de 

alguém ou de um grupo que se sinta prejudicado com elas.   

 Mas é justamente diante de tais circunstâncias que o Estado deveria possuir 

um sistema preventivo e repressivo bem organizado, que fiscalizasse e 

permanecesse atento às condutas dos agentes econômicos que importassem em 

violações de bens supra-individuais, visto que atacam paulatinamente de forma 

estrutural o sistema sócio-econômico.  

É verdade, por outro lado, existirem muitos abusos que acabam recaindo 

sobre sujeitos individualizados; é o caso, por exemplo, da chamada venda casada, 

delito previsto no artigo 5º, inciso II da Lei 8.137, de 27 de dezembro de 1990, cujos 

prejudicados se dão em quantidade não desprezível. Ainda assim, em situações 

como estas, é comum que os ofendidos não procurem pelas instâncias oficiais 

persecutórias, qual a polícia, visto desacreditarem no sistema penal, sendo este, 

aliás, um dos principais fatores causadores das cifras douradas. Além do mais, ainda 
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que haja iniciativa nesse sentido, temos ainda a resistência do aparato público em 

investigar esses tipos de infrações, que em geral são deixadas de lado para que as 

condutas mais violentas, causadoras de maior sentimento de insegurança porque 

visíveis, sejam reprimidas com mais intensidade e foco de atenção.   

A possibilidade de que os crimes econômicos sejam cometidos sem 

percepção ou vigilância por parte da sociedade e de seus órgãos de controle formal 

constitui uma circunstância significativamente estimulante, já que a chance de 

impunidade é bem maior se comparada com a criminalidade comum. 

Conseqüentemente, acontecem aqui e acolá, sorrateira e habitualmente, sem que 

haja ação repressiva suficiente.  

Esses aspectos até agora ventilados já são suficientes para caracterizarem a 

desigualdade que podemos encontrar no trato da criminalidade empresarial 

econômica por parte do sistema penal. O problema, porém, aprofunda-se mais. 

A escola criminológica do “labeling approach” é importante na medida em que 

descortinou, por meio de complexas análises sociológicas e psico-sociais, os 

processos pelos quais se atribuem aos indivíduos pertencentes às camadas mais 

baixas da população o status de delinqüente (diferentemente do que ocorre quanto 

aos membros da elite) quando comitentes de infrações penais, e o motivo de 

sofrerem a persecução penal do Estado de modo mais incisivo, havendo uma 

chance muito maior de serem apenados do que aqueles pertencentes aos níveis 

mais favorecidos da população que também cometam ilícitos.  

 Outro relevante ponto de estudo da referida teoria criminológica é a 

constatação de que o status de “delinqüente” é constituído por ato arbitrário e 

desigual promovido tanto pelas instâncias oficiais quanto pelo meio social informal. 

Assim, se duas pessoas, autonomamente e em locais diferentes, vierem a realizar 

exatamente o mesmo tipo de conduta criminosa, ainda que em circunstâncias e com 

resultados bem similares, uma poderá se “transformar” em “delinqüente” enquanto a 

outra poderá tomar rumo absolutamente diverso. Aquilo que poderá fazer a 

diferença de um caso frente ao outro é o fato do primeiro ser alcançado pelo sistema 

penal e o segundo permanecer afastado dos efeitos e conseqüências das instâncias 

oficiais de controle. 
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 O sistema penal não possui uma função “declarativa” da criminalidade, mas 

sim “constitutiva”: é ele quem cria a delinqüência, visto que alguém só será 

considerado como parte desse grupo se sobre ele recair a persecução penal estatal; 

ademais, acrescente-se o fato de que essa atividade pública só tem início, em tese, 

quando do cometimento de um comportamento que o sistema achou por bem 

designar como crime, sem que tal conduta já o fosse antes que a lei assim 

declarasse.  

Nos dizeres de Jock Young: 

 

(...) a quantidade de crime, o tipo de pessoa e de infração 
selecionados para serem criminalizados, e as categorias usadas 
para descrever e explicar o desviante são construções sociais. O 
crime, ou desvio, não é uma coisa “objetiva” que lá está, mas um 
produto de definições socialmente criadas: o desvio não é inerente 
num item de comportamento, mas é aplicado a ele pela avaliação 
humana. 238 

 

 De maneira que várias condutas desviadas, porém não constituídas 

formalmente como delitos, ficam excluídas daquilo que se entende como sendo 

“delinqüência”, qual o ato do não pagamento em dia de salário por parte do 

empregador ao seu empregado. 

 Tomemos um caso hipotético como exemplo. 

 Imaginemos que vários jovens, maiores de dezoito anos, costumam 

freqüentar casas noturnas e consumirem bebidas alcoólicas enquanto dançam. Tal 

conduta não possui qualquer significado de importância legal, e para a comunidade, 

eventualmente pode ser tida como inadequada, mas não a ponto de ser 

expressamente repreensível. 

 Pensemos, porém, que num fatídico dia, em uma das várias casas noturnas 

existentes na cidade, ocorra um tumulto grave do qual algumas pessoas saiam 

                                         
238 Young, Jock. A Sociedade Excludente. Exclusão social, criminalidade e diferença na modernidade 
recente. Tradução de Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Revan: Instituto Carioca de Criminologia, 2002, 
p. 67. 
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feridas e outras poucas sejam mortas; agora acrescentemos mais um elemento 

nesta hipótese: que por algum motivo, sem importar se verdadeiro ou não, 

autoridades e figuras públicas passem a declarar que este tumulto e vários outros 

que já ocorreram no passado tenham se dado em virtude do excesso de ingestão de 

bebidas alcoólicas.  

 Agora suponhamos que em resposta a isto tudo, o Poder Legislativo Federal 

elabore uma lei que preveja como infração penal a conduta de embriagar-se ou estar 

embriagado em casas noturnas freqüentadas pelo público.  

 Temos, então, o interessante fato de que, antes destes acontecimentos, 

aqueles que até então dançavam alcoolizados não receberiam ou não teriam 

qualquer tipo de imputação jurídica contra si; no entanto, se por conta da lei editada 

as instâncias de controle decidirem cumpri-la à risca e esforçarem-se na repressão 

da conduta recentemente incriminada, todos aqueles que forem pegos dançando 

embriagados serão considerados delinqüentes.  

 O exemplo parece tolo, mas a questão que se quer ressaltar é esta: o status 

criminoso não é um dado ontológico, mas uma construção da sociedade, mais 

especificamente, daqueles encarregados da persecução penal em sentido amplo.  

 Foram várias as pesquisas empíricas que ratificaram esse posicionamento; 

seus resultados mais importantes demonstraram que “a criminalidade não é um 

comportamento de uma restrita minoria, como quer uma difundida concepção, mas, 

ao contrário, representa o comportamento de largos estratos ou mesmo da maioria 

dos membros de nossa sociedade” 239.  

Muito interessantes e adequadas, neste passo, palavras de Álvaro Mayrink da 

Costa, valendo a pena que sejam reproduzidas in totum: 

 

Os estudantes de universidades, com poucas exceções, devido 
sem dúvida a falhas de memória, praticam em media oito furtos ou 
series de furtos durante a sua vida: uma serie de furtos pode nesse 
caso incluir varias ocorrências, como o furto de frutas das árvores do 

                                         
239 Baratta, Alessandro. Criminologia Crítica... Op. Cit., p. 103. 
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vizinho, desde a idade de sete até doze anos. Esses furtos referem-
se tanto a meninos como a meninas e continuaram, na maioria dos 
casos, até a idade em que os referiram. Nos últimos anos, tomaram 
eles em geral a forma de furtos de livros nas bibliotecas, de 
aparelhos de ginásio ou laboratórios, ou de “lembranças” de hotéis 
ou restaurantes. Os estudantes não consideram esses furtos como 
especialmente repreensíveis, achando-os divertidos. De modo 
semelhante, os meninos das áreas de delinqüência das cidades não 
consideram os furtos de automóveis ou o arrombamento de lojas 
como repreensíveis, e os homens das profissões liberais e de 
negócios não consideram as suas fraudes e maquinações cavilosas 
como repreensíveis (último grifo nosso). 240  

 

 Ora, mas por que, então, de toda essa infinidade de condutas delituosas 

cometidas todos os dias e a todo instante, só alguns tipos de condutas ensejam a 

que seus executores sejam penalmente perseguidos? E estas condutas são 

encontradas de forma bem mais regular nas camadas mais baixas da população?   

 A teoria do “labeling approach” parte da concepção de que o crime e a 

delinqüência não possuem existência ontológica, visto que não se constituem em 

elementos dados. São, antes, produtos criados pelo sistema social, especificamente 

por parte do poder político que possui o encargo de ditar o direito 241.  

Isto quer dizer que o sistema penal, por meio de seu aparato legislativo e 

persecutório, através das incriminações das condutas, “criam” a delinqüência e, num 

segundo momento, “escolhem” aqueles que irão fazer parte desse mundo dos 

                                         
240 Costa, Álvaro Mayrink da. Criminologia... Ob. cit., p. 366. 
 
241 Segundo Juan Félix Marteau, duas seriam as teorias que teriam nutrido a perspectiva da reação 
social: o interacionismo simbólico e a etnometodologia (Marteau, Juan Félix. A Condição Estratégica 
das Normas: sobre as possibilidades teórico-epistemológicas da crítica criminológica radical às 
práticas penais. São Paulo: IBCCrim, 1997, p. 95). Explica Baratta que segundo o interacionismo 
simbólico, a sociedade seria formada por efetivas e concretas relações entre os seres humanos. 
Acontece que a estas interações são conferidos significados por meio da linguagem, que não são 
necessariamente identificados com a realidade dos acontecimentos. Isto quer dizer que nas 
interações humanas ocorridas no meio social, a realidade não é concebida de maneira objetiva; na 
verdade, ela vai sendo “constituída” a partir dos significados que são imputados a elas por meio das 
interpretações que fazem as pessoas, mesmo que fujam das situações concretas. Já a 
etnometodologia preceitua que a sociedade não pode ser estudada tal como seja em si mesma, de 
maneira objetiva, mas sim como “construção social” feita a partir de tipificações e definições feitas 
pelos homens e pelos seus grupos a respeito do meio onde vivem. Da junção dessas duas 
perspectivas, verifica-se que a captação da realidade social é possível somente através do estudo 
desses fenômenos de interpretação, linguagem, tipificação e definição feita pelos homens e pelos 
grupos, a partir dos quais a realidade é constituída e não percebida tal qual existência objetiva em si 
mesma (Baratta, Alessandro. Criminologia Crítica... Ob. cit., pp. 87 e 88). 
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“criminosos”, obviamente que não a partir de critérios objetivos tirados dos 

comportamentos cometidos, mas antes de tudo, das características pessoais mais 

intimamente ligadas aos fatores sócio-econômicos dos eleitos. 

 Um outro fenômeno interessantíssimo trabalhado pelo “labeling approach” é o 

da mudança de identidade social sofrida por aquele sobre o qual recai o 

etiquetamento feito pelo sistema penal.  

A pessoa que comete um ato de desvio social previsto como crime, ao sofrer 

toda a ação e conseqüências desencadeadas pelo sistema de controle formal, 

encarna a identidade que lhe é atribuída: a de “delinqüente”. A partir do momento 

em que passa a ser visto desta forma, reveste-se com esta nova roupagem e passa 

a agir exatamente da maneira esperada, consoante a expectativa ligada ao 

etiquetamento respectivo.  

Juan Félix Marteau explica de maneira interessante o fenômeno: é como se o 

agente psicossocial tivesse sua personalidade deteriorada, mudando a própria 

percepção do mundo e de si mesmo; como se a definição feita pela comunidade e 

pelas instâncias de controle social fossem uma profecia que se auto-realizasse 242. 

Outra importante questão trazida pelo “labeling approach” é o apontamento do 

que se chama “criminalização primária” e “criminalização secundária” 243. 

A criminalização primária se daria a partir de um primeiro ato inicial de 

violação das normas, comportamento que normalmente teria quase nenhuma 

influência sobre o autor e que poderia fácil e rapidamente ser esquecida.  

Já a criminalização secundária ocorreria quando o indivíduo reestruturaria sua 

personalidade em torno da idéia de que, a partir da primeira infração, teria se 

transformado num delinqüente. Esta delinqüência secundária seria conseqüência do 

apontamento feito pela sociedade em face do indivíduo que teria realizado o primeiro 

                                         
242 Marteau, Juan Félix. A Condição Estratégica das Normas ... Ob. cit., p. 100. 
 
243 Santos, Juarez Cirino dos. A Criminologia Radical. Curitiba: ICPC Lumen Juris, 2006, pp. 19 – 20. 
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desvio, e que em decorrência disto, teria sofrido uma sanção penal “amplificando” 

aquele primeiro comportamento tido como ilícito 244.    

De maneira que enquanto a criminalização ou delinqüência primária seria 

conseqüência de fatores diversos tais como os sociais, culturais e psicológicos, a 

criminalização ou delinqüência secundária decorreria da tomada de atitude daquele 

que interioriza um novo ser social, algo que acabou sendo estruturado dentro da 

própria pessoa a partir do etiquetamento imposto pelos membros da sociedade e 

pelo sistema de persecução penal 245. 

Outra relevante consideração da teoria em questão é o fato de que a violação 

pura e simples da norma penal não é condição essencial à formação da 

criminalidade; para tanto, importantes variáveis tais como as características pessoais 

do agente e os processos de interação social são muito mais determinantes.  

De modo que as minorias e os pobres possuem maiores chances de serem 

investigados, acusados e condenados pelo cometimento de infrações penais do que 

propriamente as pessoas mais favorecidas da sociedade. Por outro lado, preceitua a 

teoria da rotulação social – outro nome dado à escola ora tratada – que o sistema 

penal é reflexo de uma estrutura desigual do poder econômico, de maneira que a 

criação e aplicação das normas criminais são diferenciadas conforme o estrato 

social ao qual pertença o agente a ser incriminado, investigado ou acusado: 

 

They point to the evidence that white-collar-crimes are most 
often punished by a relatively small fine and rarely result in prision 
sentences, and contrast this treatment with the long prision 
sentences given to those convicted of “street crimes”, such as 
burglary or car theft. 246   

 

                                         
244 Siegel, Larry J. Criminology… Op. cit., p. 205. 
 
245 Baratta, Alessandro. Op. cit. p. 90. 
 
246 Siegel, Larry J. Criminology... Op. cit., p. 203. 



 112

Tais considerações nos levam a pensarmos a questão das cifras douradas da 

criminalidade dos poderosos, aquela quantidade de infrações penais cometidas que 

não chegam ao conhecimento do controle social formal encabeçado pelo Estado, e 

que, portanto, não entram nas pesquisas ou estatísticas criminais. 

A partir de tudo o que foi aqui exposto a respeito do “labeling approach” 

podemos ver que a persecução penal não atinge igualmente todas as pessoas que 

se esbarram nas normas penais, agindo o respectivo sistema de persecução tão 

somente sobre uma específica camada social cujos atos são interpretados como 

merecedores de reprimenda oficial.  

Nesta mesma linha de idéia Baratta 247 observa que numa perspectiva macro-

sociológica, “os mesmos mecanismos de interação, de antagonismo e de poder que 

dão conta” de uma distribuição desigual dos bens materiais constituem causa da 

seleção de quem será tido como pertencente à criminalidade, seleção esta que, 

óbvia e manifestamente, é desigual. É como se o conceito e o status da 

criminalidade fossem bens imateriais de caráter negativo que fossem desigualmente 

distribuídos, obedecendo a uma mesma estrutura que, analogamente, também 

causa desigualdade na distribuição dos bens materiais de natureza positiva.  

Assim, a aplicação e a execução das normas penais não seriam realizadas de 

maneira igualitária, mas antes subordinadas às condições econômico-sociais dos 

comitentes dos atos criminosos, condições estas que não seriam fatores etiológicos 

do crime, mas tão somente elementos a ensejarem que a persecução penal contra 

eles se empenhem com um maior esforço concentrado, deixando em estado latente 

a criminalidade que não atingisse o “senso comum” compreendido como tal nas 

interações sociais que interpretam os comportamentos. 

A partir da teoria do “labeling approach”, portanto, verificou-se que a reação 

do controle social formal ante os comportamentos desviados não se dá de maneira 

igualitária a todos que ilegalmente ajam; sua reação se dá, na verdade, de forma 

seletiva, sendo as características sócio-econômicas dos agentes os principais 

critérios desta filtragem.  

                                         
247 Idem, ibidem, p. 106 – 107. 
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O sistema penal constitui a delinqüência com sua ação persecutória e escolhe 

quem dela fará parte.  

Certamente a criminalidade empresarial econômica não está inclusa em 

nenhum desses dois processos. 

Parece-nos de grande importância ter a escola ventilada trabalhado a questão 

das interpretações dadas pela sociedade no que tange aos atos criminosos, o que 

muito nos vale na medida em que racionaliza o fenômeno que há no seio social: de 

que para certos atos criminosos a repulsa é significativa, enquanto que para outros, 

a reprovação se faz bem menor, situação esta que colabora na desigualdade de 

tratamento do Estado frente à criminalidade econômica, visto que quando ele reage 

por intermédio do sistema penal, não deixa de tentar responder aos sentimentos e 

às pressões feitas pela comunidade.   

Outra questão fundamental é o fato de que o criminoso de colarinho branco 

está praticamente imune aos fenômenos da criminalização secundária, visto que 

sobre ele não paira uma estigmatização intensa o suficiente a lhe causar uma troca 

de identidade social, levando-o a enxergar-se e a agir efetivamente como 

“delinquente”.  

Existem variados outros fatores que contribuem para uma desigual postura do 

controle penal sobre a criminalidade empresarial econômica comparada à 

criminalidade “das massas”, e essa desigualdade começa da própria maneira de 

pensar da coletividade, conforme orientação de Inês Moreira Santos: 

 

A aparente inexistência de vítimas, os actos despidos de 
violência ou a desnecessidade de ressocialização dos agentes 
(funcionários) que praticam este crime, são ideias profundamente 
enraízadas no consciente colectivo, que não deixam no entanto, de 
constituir concepções erradas. Pois, como já denunciámos, este tipo 
de crime tem vítimas, e na maioria das vezes, mais do que uma e 
pode ser bem mais violento do que muitos outros, nomeadamente 
porque os seus efeitos se podem prolongar no tempo. 248  

                                         
248 Santos, Inês Moreira. “Crime de Colarinho Branco – Práticas Inconfessáveis” in Costa, José de 
Faria; Silva, Marco Antonio Marques da (coord.). Direito Penal Especial... Ob. cit., p. 1169. 
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Afirma Cláudia Cruz Santos 249, por sua vez, que a desigualdade na aplicação 

da lei penal decorre basicamente de fatores ligados ao criminoso e às peculiaridades 

da infração. No primeiro caso, basicamente, são eles: a existência de preconceitos 

de classe, a possibilidade de manipulação das instâncias de controle por parte dos 

criminosos poderosos baseadas, mormente, sobre a possibilidade de influência na 

elaboração das normas, a capacidade de uma melhor defesa com muitos recursos 

na produção de provas, pagamento de bons advogados possuidores de 

conhecimento profundo do sistema legal e a empatia com as autoridades públicas 

(delegados, promotores, juizes et caetera) que em geral são provenientes do mesmo 

ambiente social.  

Quanto às características da infração em si, seriam contributos para a 

desigualdade a dificuldade em se detectar os abusos de confiança (elemento tido 

como importante na caracterização de alguns crimes econômicos, principalmente em 

Portugal, país de origem da autora), a dificuldade de determinar a culpabilidade dos 

agentes, a existência de vitimas coletivas, dificuldades na produção das provas, 

ineficácia do processo e a ineficiência das sanções criminais. 

 A omissão dos poderes públicos, principalmente da polícia, no sentido de dar 

início à persecução de crimes do colarinho branco, especificamente aqueles 

cometidos na atividade empresarial econômica, é absolutamente manifesta. Em 

regra sua ação é do tipo “re-ativa”, visto se lançar contra a criminalidade de colarinho 

branco tão somente se impelida por uma vítima em específico, ou pela mídia, a qual 

exerce papel fundamental de pressão tendo em mira interesses políticos daqueles 

que, em última instância, detém o comando das respectivas instituições de 

comunicações de massa. 

 Ideal seria que os órgãos policiais promovessem ações “pró-ativas”, no 

sentido de que, sem qualquer necessidade de um fato específico ou “empurrão”, 

empenhassem-se em detectar, principalmente por meio de uma atividade de 

                                         
249 Santos, Cláudia Cruz. “O Crime de Colarinho Branco. A (Des)Igualdade e o Problema dos Modelos 
de Controlo. In Podval, Roberto (coord.). Temas de... Op. cit., pp. 199 – 200. 
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inteligência especializada, os delitos de cunho econômico, os quais, então, 

passariam a ser objeto de investigação oficial 250. 

Mas certamente a desigualdade das atividades de persecução do sistema penal em 

face da criminalidade empresarial econômica não decorre tão somente de fatores 

subjetivos, sejam eles ligados a questões de natureza ética da parte de seus 

operadores, sejam aqueles de cunho involuntário, conectados a fenômenos psico-

sociais de interação social e de natureza sociológica.  

Fatores objetivos, sem imbricação com fenômenos sociológicos, podem 

influenciar em muito a diferenciação da persecução penal em face dos criminosos do 

colarinho branco, já que prejudicam de modo direto o modo de produção de provas e 

até mesmo a maneira pela qual a infração chega ao conhecimento das instâncias 

oficiais.  

Até mesmo Beccaria ressaltou as peculiaridades do crime de contrabando, as 

quais dificultavam em muito a persecução penal. Ele apontou diferenças que hoje 

vislumbramos como sendo marcantes da criminalidade empresarial econômica, as 

quais podemos identificar como de natureza criminalística e criminológica: a 

facilidade dos meios para a consecução do crime, visto que os objetos materiais do 

delito, nos mais das vezes, eram pequenos e fáceis de serem escondidos; o excesso 

de normas que tornavam a ação delituosa mais rentável para quem os cometesse 

(certamente referindo-se a regramentos que dificultavam a entrada dos bens e que, 

portanto, encareciam ainda mais o preço pelo produto ofertado pelo criminoso) e a 

extensão do território, circunstância que tornava dificultosa a fiscalização 251.  

Vemos aí, portanto, um prenúncio da percepção da existência de 

características da criminalidade econômica que a diferenciam da criminalidade 

comum: de um lado, a sutileza e os meios diversificados de cometimento (mais 

                                         
250 No Estado de São Paulo as ações pró-ativas perderam muito espaço com a extinção, feita em 
2000 pelo ex-governardor Mário Covas, do antigo Departamento Estadual de Polícia do Consumidor 
(DECOM), que desenvolvia respeitável trabalho na área da criminalidade econômica. Hoje esta 
atribuição fica a cargo das unidades policiais territoriais, as delegacias de polícia, cujo pessoal, além 
de não ter preparo especializado, vê-se obrigado a se empenhar no atendimento à população de uma 
forma geral, na repressão à criminalidade comum e nos atos de polícia judiciária. 
 
251 Beccaria, Cesare Bonesana, Marchesi di. Dos Delitos e das Penas... Op. cit., pp. 75 – 77. 
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velados e imperceptíveis), e de outro, a maior complexidade e dificuldade na 

detecção, prova e repressão.  

Quanto aos aspectos jurídicos, é verdade que muito colaboram com a 

desigual aplicação da lei penal. Decorre esta observação do fato de que os 

conceitos, valores, princípios e normas do chamado direito penal clássico ou de 

justiça – expressão esta utilizada nomeadamente por Jorge Figueiredo Dias -, 

tradicionalmente protetor dos bens jurídicos consagrados pelo Iluminismo, ou melhor 

dizendo, pela sociedade burguesa, não conseguem mais dar conta de uma nova 

realidade, de uma economia pós-industrial, transnacional, formada por entidades 

estruturadas e altamente complexas.  

A construção clássica de apelo racionalista, desenvolvida a partir do século 

XVIII para fazer frente ao absolutismo, vai se tornando, hoje, um sistema dogmático 

que perpetua a impunidade dos agentes econômicos, de modo a não garantir a 

incolumidade de vários bens supra-individuais recentemente “descobertos” pela 

sociedade, dentre os quais a ordem econômica, ineficácia que contradiz os 

princípios e ditames constitucionais ligados à matéria, visto que a existência digna 

conforme os ditames da justiça social deve possuir efetiva promoção e tutela, 

havendo um “claro paralelismo, uma nítida conexão entre a objetividade jurídica 

penalmente tutelada e o objetivo constitucional” 252.  

A atividade econômico-empresarial vem se blindando de tal modo com os 

conceitos, teorias e garantias do direito penal iluminista, mormente aqueles ligados à 

culpabilidade, ao tipo penal e ao bem jurídico, que a clássica construção jurídica 

erigida contra o absolutismo e a arbitrariedade do antigo regime acaba não sendo 

eficaz contra os novos fenômenos criminosos.  

Não podemos esquecer de apontar algo mais além: se por um lado há fatores 

dogmáticos, criminológicos e sociológicos que impulsionam os agentes estatais a 

                                         
252 Feldens, Luciano. Tutela Penal de Interesses Difusos... Ob. cit., p. 110. Nesse mesmo sentido 
trilha Paulo Bonavides, visto que após discorrer sobre a estreita dependência e conexão existentes 
entre o princípio da dignidade da pessoa humana, da construção de uma sociedade livre, justa e 
solidária e da efetividade dos direitos fundamentais à concretização e proteção dos direitos sócio-
econômicos, afirma que “tanto a lei ordinária como a emenda à Constituição que afetarem, abolirem 
ou suprimirem a essência protetora dos direitos sociais, jacente na índole, espírito e natureza de 
nosso ordenamento maior, padecem irremissivelmente da eiva de inconstitucionalidade” (Bonavides, 
Paulo. Curso de Direito Constitucional... Ob. cit., p. 642). 
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colaborarem (consciente ou inconscientemente) com uma diferenciação no 

tratamento despendido à elite econômica delinqüente, por outro lado a desigualdade 

se dá, também, no nível da própria criação da norma abstrata: o poder econômico 

influencia o poder político de tal forma, que a produção do direito acaba sendo feita 

consoante seus interesses e desejos mais escusos.  

A própria formulação técnica dos tipos penais favorece a incriminação dos 

menos favorecidos:  

 

(...) quando se dirigem a comportamentos típicos dos 
indivíduos pertencentes às classes subalternas, e que contradizem 
as relações de produção e de distribuição capitalistas, eles formam 
uma rede muito fina, enquanto a rede é freqüentemente muito larga 
quando os tipos legais têm por objeto a criminalidade econômica, e 
outras formas de criminalidade típicas dos indivíduos pertencentes 
às classes no poder. 253 

 

Reiteramos, pois, que se na instância de persecução penal há a falta de 

instrumentos jurídicos apropriados para a cabal punição dos mais poderosos, os 

quais em regra tendem a cometer ilícitos bem mais complexos e blindados por 

garantias, tradicionalismos e legalismos tecnicistas, é porque na esfera política onde 

se dá a incriminação das condutas e o regramento dos processos judiciais 

correspondentes concentram-se fortes interesses que impedem a criação dos meios 

técnico-legais faltantes.  

Desta mesma opinião partilham Zaffaroni e Pierangeli:  

 

(...) os setores que na estrutura de poder têm a decisão geral 
de determinar o sentido da criminalização têm também o poder de 
subtrair-se à mesma (de fazer-se a si mesmos vulneráveis ou 
invulneráveis ao próprio sistema de criminalização que criam). 254 

                                         
253 Baratta, Alessandro. Criminologia Crítica... Op. cit., p. 165. 
 
254 Raúl Zaffaroni, Eugenio; Henrique Pierangeli, José. Manual de Direito Penal Brasileiro... Op. cit., p. 
68. 
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É tamanho o ganho de força que eles vêm obtendo e a dependência cada vez 

maior das economias nacionais frente àqueles que movimentam a atividade, que 

pensadores diversos vêm duvidando inclusive sobre a existência atual de uma real 

auto-determinação política, social e econômica dos Estados participantes do mundo 

globalizado, mesmo naquilo que se refere à condução do governo de suas 

respectivas nações, já que se vêem impotentes em não se deixarem curvar às 

pressões e interesses – velados ou manifestos – desses todos grandes agentes 

econômicos.  

Henrique Rattner descreve as ações e pressões despendidas pelas 

corporações e grandes conglomerados transnacionais: 

  

(...) exigem a privatização das empresas públicas, a 
desregulação, a eliminação de tarifas alfandegárias e a liberação total 
dos fluxos de comércio e de investimento, criando assim obstáculos à 
atuação do poder público, no esforço de planejar e executar 
estratégias alternativas de desenvolvimento, em escala nacional e 
regional. 255 (...) Os problemas e as pressões sociais cresceram, se 
difundiram e se diversificaram, nessas últimas décadas. Grupos e 
“lobbies” dos mais diversos militam por interesses específicos e 
freqüentemente contraditórios e inconciliáveis (grifo nosso). 256 

 

Lafayete Josué Petter, por sua vez, contribui em relação a essa compreensão 

quando disserta sobre o princípio da soberania previsto na Constituição Federal (art. 

170, I). Afirma que onde há poder econômico “há potencialmente poder político”, não 

se devendo acreditar na falsa idéia passada pelas organizações empresariais de 

que seriam neutras e indispostas a se imiscuírem nos assuntos afetos à política 257. 

 Peter Drucker, um dos grandes “papas” das estratégias de “management” 

contemporâneo, por seu turno, afirma que as atuais organizações econômicas, 

                                         
255 Rattner, Henrique. “Globalização e projeto nacional”. In Santos, Milton; Silveira, Maria Laura; 
Souza, Maria Adélia A. de (orgs.). Território. Globalização... Op. cit., pp. 103 – 104. 
 
256 Idem, ibidem in idem, ibidem, p. 106. 
 
257 Petter, Lafayete Josué. Princípios Constitucionais da Ordem Econômica: o Significado e o Alcance 
do Art. 170 da Constituição Federal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 195. 
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chamadas por ele de “organizações da sociedade pós-capitalista”, estão mais 

preocupadas em executar suas ações sociais específicas como empresas do que 

trazerem para si poderes políticos. No entanto, logo a seguir Drucker acaba por 

enfatizar o fato de que “as empresas modernas fazem lobby”, e que “elas querem 

coisas que as beneficiem, que as capacitem (ao menos na sua opinião) a realizar 

melhor seu próprio trabalho, que se encaixem no seu sistema de valores, ou encham 

seus bolsos” 258.  

 De maneira que se for verdade que as empresas não buscam o exercício da 

política partidária, é certo, porém, que buscam pela salvaguarda de seus interesses 

por meio de forte influência econômica sobre aqueles que possuem o encargo de 

edificar as leis. 

 Luciano Feldens compartilha desta mesma idéia; preceitua que por meio de 

poderosos “lobbies” as corporações econômicas influenciam a produção legislativa, 

no sentido de planejarem o delito de uma tal forma “que a conduta ostente, em si, 

um ar de licitude, a fim de que em absoluto transpareça a ilegalidade” 259. 

Uma das maneiras pelas quais podemos ver nitidamente essa influência do 

poder econômico sobre o poder político é a verificação da intensidade das penas 

previstas. Em regra, as sanções estão numa proporção inversa à danosidade social 

resultante dos delitos que as pressupõem. Assim, enquanto a legislação pátria 

comina para o furto uma pena de reclusão (artigo 155 do Código Penal), ao crime 

que atenta contra a saúde das pessoas quando nas relações de consumo comina 

uma sanção de detenção (artigo 7° da Lei 8.137/90), diferença esta da qual advém 

uma série de conseqüências certamente mais favoráveis à criminalidade 

empresarial.  

Verdade é que, em geral, os tipos penais ligados à criminalidade econômica 

são formulados de uma maneira sutil o bastante para que a elite possa se livrar da 

aplicação da sanção penal cominada. Essa diferença, aliás, não vem de agora.  

                                         
258 Drucker, Peter. Sociedade pós-capitalista. São Paulo: Pioneira, 1999, p. 92. 
 
259 Feldens, Luciano. Tutela penal de interesses difusos... Op. cit., p. 146. 
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Michel Foucault trabalhou o tema sob o ponto de vista histórico, identificando, 

já no século XVIII, os diferentes modos de incriminações feitas pelo legislador como 

resultado de uma decisiva influência proveniente da “divisão que corresponde a uma 

oposição de classes”.  

Segundo o filósofo, houve uma divisão das condutas incriminadas entre aquilo 

a que chamou de “ilegalidade dos bens” e a “ilegalidade dos direitos”, ficando o 

primeiro tipo com o encargo de punir a criminalidade dos pobres e a segunda a da 

burguesia, a ponto disto resultarem, também, diferenças de instâncias e institutos 

para os quais deveriam ser levados os julgamentos dos respectivos desvios 

cometidos.  

Vale a pena transcrevermos in totum as palavras de Foucault: 

 

A ilegalidade dos bens foi separada da ilegalidade dos direitos. 
Divisão que corresponde a uma oposição de classes, pois, de um 
lado, a ilegalidade mais acessível às classes populares será a dos 
bens – transferência violenta das propriedades; de outro a burguesia, 
então, se reservará a ilegalidade dos direitos: a possibilidade de 
desviar seus próprios regulamentos e suas próprias leis; de fazer 
funcionar todo um imenso setor da circulação econômica por um jogo 
que se desenrola nas margens da legislação – margens previstas por 
seus silêncios, ou liberdades por uma tolerância de fato. E essa 
grande redistribuição das ilegalidades se traduzirá até por uma 
especialização dos circuitos judiciários; para as ilegalidades dos 
bens – para o roubo – os tribunais ordinários e os castigos; para as 
ilegalidades de direitos – fraudes, evasões fiscais, operações 
comerciais irregulares – jurisdições especiais com transações, 
acomodações, multas atenuadas et caetera. 260   

 

Essa visão de que a desigualdade do sistema penal tem uma origem 

estrutural decorrente do próprio sistema capitalista é compartilhada por Juarez Cirino 

dos Santos, entendedor de que o fato da criminalidade do colarinho branco não 

figurar nas estatísticas criminais – sinal de não ser objeto de qualquer fase de 

persecução penal, ainda que “produtora do mais intenso dano à vida e à saúde da 

coletividade, bem como ao patrimônio social e estatal” – decorre da origem estrutural 

                                         
260 Foucault, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão... Ob. cit., p. 74. 
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ligada ao modo de produção capitalista e do “lugar de classe dos autores, em 

posição de poder econômico e político” 261. 

Numa linha de pensamento próxima ensina-nos Tiedemann: 

 

(...) el infractor que se encuentra “fuera del alcance de la ley”, 
sea persona natural o jurídica, constituye, por su posición social, sus 
relaciones con miembros del poder judicial y de otros órganos 
estatales, su posibilidad de disponer de los mejores abogados, etc., 
um sujeto prácticamente inalcanzable cuando se trata de establecer 
su responsabilidad penal. Este fenômeno (...) demuestra claramente 
la influencia de las diferencias sociales a la hora de hacer efectiva la 
ley, lo cual se refleja también em las estadísticas criminales. 262   

 

 Algo que muito contribui para a eficácia da influência ou determinação do 

poder econômico sobre o político é a concentração de capital.  

 José Eduardo Faria nos indica que a soma dos faturamentos das dez maiores 

empresas do mundo (as norte-americanas General Motors, Ford, Exxon, IBM, 

General Eletric, Shell, Toyota, Hitachi, Matsushida e Daimler-Benz), em 1993, foi de 

US$ 770.000.000.000,00 (setecentos e setenta bilhões de dólares), algo equivalente 

“aos PIB’s da Argentina, do México e do Brasil”. E arremata:   

 

O poder econômico individual de algumas dessas corporações 
chega, inclusive, ao ponto de ultrapassar o poder de importantes 
nações. O faturamento da IBM, por exemplo, é superior ao Produto 
Nacional Bruto da Bélgica; o da Exxon, é superior ao da Dinamarca; 
e o da General Motors, é superior ao de cerca de 130 países. 263 

 

                                         
261 Santos, Juarez Cirino dos. A criminologia radical... Op. cit., p. 14. 
 
262 Tiedemann, Klaus. Poder Económico y Delito... Ob. cit., pp. 55 e 56. 
  
263 Faria, José Eduardo. O direito na economia... Op. cit., p. 93 (dados informados pelo autor em nota 
de rodapé). 
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 Eduardo Galeano aponta números sobre a riqueza pessoal (não 

organizacional) que por óbvio é reflexo do poderio econômico empresarial e 

causador de intensa desigualdade da qual ora tratamos: 

 

O valor dos produtos para animais de estimação vendidos 
anualmente nos Estados Unidos é quatro vezes superior a toda 
produção da Etiópia. As vendas de apenas dois gigantes, a General 
Motors e a Ford, superam largamente o valor da produção de toda a 
África Negra. Segundo o Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento, “dez pessoas, os dez opulentos mais opulentos do 
planeta, possuem uma riqueza equivalente ao valor da produção 
total de cinqüenta países, e quatrocentos e quarenta e sete 
multimilionários somam uma fortuna maior do que o rendimento 
anual de metade da Humanidade” 264.  

 

Diante de impressionantes números como estes, não é difícil imaginarmos o 

tamanho e a realidade da força que influencia e muitas vezes determina a atividade 

política de onde provém as normas incriminadoras. 

Esse fator de alta concentração de capital nas mãos de poucos acaba 

possibilitando, também, a ocorrência de uma das mais marcantes características do 

mundo pós-industrial, que é a sua extensa mobilidade, podendo tal peculiaridade ser 

sintetizada sob uma fórmula criada por John Holloway, citada por Alex Fiúza de 

Mello: “o capital se move” 265.  

Ele sai da forma “mercantil” e vai à “industrial”; sai desta e vai para o 

“financeiro”; move-se de “pátria”, passando de um país ao outro, “assumindo a 

condição de capital multinacional, depatriando-se de qualquer matriz pretérita”, e 

move-se também de lugar, a ponto, por exemplo, da Volkswagen poder fechar sua 

                                         
264 Galeano, Eduardo. De pernas para o ar... Op. cit., p. 40. 
 
265 Holloway, J.. “Capital Moves”, in Capital & Class, n. 57, Londres, Autumn, 1995 apud Mello, Alex 
Fiuza de. Marx e a globalização. São Paulo: Boitempo Editorial, 2001, p. 245. 
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fábrica em São Bernardo do Campo e abri-la em qualquer outro lugar do mundo 266 
267.  

Pois esta característica de alta mobilidade empresarial não deixa de ser 

preponderante ao poder político quando do exercício de sua atividade de 

incriminação abstrata, tendo em vista que certamente se vê influenciado em não 

impor rigor no controle penal que possa vir a ser usado contra o abuso desses 

gigantes. 

Um outro importante aspecto que faz da criminalidade empresarial econômica 

ser muito vantajosa é a facilidade a que dispõem de uma eficiente defesa técnica 

realizada nas instâncias procedimentais e processuais 268.  

Os advogados, em geral, encontram-se muito bem preparados para defender 

a empresa, seus sócios, proprietários e executivos, dado o fato, dentre outros, de já 

vir prestando assessoria prévia ao evento criminoso.  

Em comprovação a isto, encontramos um anúncio publicitário promovido por 

um escritório de advocacia situado nos Estados Unidos, por meio do qual referido 

corpo de profissionais oferecia seus serviços mesmo àqueles que eventualmente 

(entenda-se num futuro próximo...) pudessem ser investigados.  

A seguir o texto publicitário divulgado:  

 

                                         
266 Paráfrase da seguinte afirmação: “a Volkswagen tem uma fábrica de automóveis em Puebla, mas 
nós sabemos que ela pode fechar sua fábrica ali e mover seu capital para qualquer lugar (do 
mundo)”. Idem apud ibidem, p. 245. 
 
267 Uma notícia veiculada no jornal A Folha de São Paulo, de 22 de agosto de 2006, assinada por 
Claudia Rolli, dava conta de que a Volkswagen ameaçava “fechar a unidade do ABC paulista e 
demitir a metade de seus funcionários em um prazo de dois anos” caso o seu plano de estruturação, 
que incluía a demissão de 3,7 mil empregados até 2008, não fosse aceito pelos trabalhadores e 
respectivas organizações sindicais. É possível constatarmos o impacto de tal medida e a força, 
portanto, de persuasão nas suas relações sociais, ao verificarmos que no caso de um eventual 
fechamento da unidade situada em São Bernardo do Campo – SP, 12 mil empregados perderiam o 
emprego e “94,6 mil seriam cortados indiretamente na cadeia produtiva. Isso implicaria menos R$ 2,3 
bilhões em salários na economia do Estado de São Paulo por ano, dos quais R$ 1,38 bilhão somente 
no Grande ABC. Somam-se também o custo social do fechamento da fábrica, da ordem de R$ 13,8 
bilhões ao ano” (dados constantes em notícia publicada on line na página do jornal Diário do Grande 
ABC, em 26 de agosto de 2006, às 19:42 – hhtp://home.dgabc.com.br/materia.asp?materia=547004). 
 
268 Coleman, James William. A elite do crime... Op. cit., p.  249. 
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Bank fraud is a crime that may carry a lasting social stigma and 
serious legal consequences. In some states, because of 
overwhelming pressure from the public, many persecutors will stop at 
nothing to gain a conviction in these cases. And the potential 
punishment for a conviction can be quite severe. 

Because of this, it is extremely important that you entrust your 
case to an attorney with a strong history of winning Bank Fraudcases. 
Doing so is the best way to keep yourself out of jail, or even prision. 

The lawyers at Crime Attorneys have successfully defended 
clients against Banc Fraud charges, earning acquittals or getting their 
charges dropped altogether. Please call us IMMEDIATELY if you or 
someone you know: 

- Has been charged, or 
- Is under investigation, or 
- May be under investigation for Bank Fraud  

If you think you MAY need a criminal attorney to defend you 
against Bank Fraud charges, don’t wait. Call us today at “xxxx” 269 or 
fill out the form below: (...). 270 

 

 A expressão “may be under investigation for Bank Fraud” é clara: ainda que 

não se tenha certeza quanto ao fato de se estar sob investigação, um anteparo 

jurídico é proporcionado pelo escritório de advogados a fim de ensejar que fraudes 

bancárias possam ser concretizadas com eficiência e maior chance de que não 

venham seus agentes a serem punidos, antes mesmo de que tais condutas venham 

a estar sob mira das instâncias persecutórias. 

 A diferença que há entre o apoio jurídico que possui a elite econômica em 

comparação com a assessoria recebida – quando existente - pela camada mais 

pobre da população é imensa.  

 Neste sentido, é muito ilustrativo um fato exposto à Ermínia Maricato, 

Secretária da Habitação da Prefeitura Municipal de São Paulo na gestão de Luisa 

Erundina (1989 – 1992), por uma participante de um encontro de uma associação de 

moradores de bairro:  

 

                                         
269 No original, consta o número do telefone. 
 
270 Anúncio encontrado no endereço eletrônico http://www.crimeattorneys.com/asp, datado de 13 de 
novembro de 2006. 
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(...) tendo construído alguns cômodos sobre a sua própria casa 
e alugado-os sem contrato escrito, teve problemas com o inquilino 
por falta de pagamento. O advogado, consultado sobre a questão, 
argumentou que, não possuindo ela documentos legais de 
propriedade do terreno e de sua casa, seria melhor que não 
procurasse a Justiça comum, pois poderia acabar chamando atenção 
para a situação ilegal de seu imóvel, e ser despejada pela Justiça. 
Diante disso, a locadora procurou o chefe do tráfico de drogas de 
seu bairro e expôs o problema. O traficante mandou imediatamente 
intimação para que o inquilino comparecesse à sua presença. 
Quando este se apresentou, foram-lhe pedidas explicações e não 
tendo o traficante aceitado os argumentos apresentados pelo atraso 
de dois meses de aluguel, proferiu a sentença: 48 horas para 
abandonar a moradia ou pagar os meses atrasados, sem o qual 
haveria represálias. A sentença foi acatada pelo inquilino e, dentro 
do prazo, o imóvel foi desocupado. 271  

 

A falta de condições materiais para a contratação dos serviços advocatícios 

necessários à defesa judicial e mesmo para o acesso à jurisdição constitui, sem 

dúvida alguma, um fator causador de desigualdade.  

 Acreditamos haver demonstrado, por tudo o que foi exposto, que a 

criminalidade empresarial se trata de um fenômeno peculiar que merece 

diversificações de tratamento, a fim de que as diferenças que lhe favoreçam possam 

ser ultrapassadas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
271 Loche, Adriana. "Sociologia Jurídica ...". Op. cit, p.  46. 
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 4 – FINS DA PENA NA CRIMINALIDADE ECONÔMICO - EMPRESARIAL   

 

4.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Em sentido amplo, sanção é toda conseqüência, boa ou ruim, que se aplica 

como decorrência da obediência ou da transgressão a uma norma; em sentido 

estrito, é o mal que se segue à sua inobservância 272. Daí que o incentivo dado pelo 

Estado àquele que recolhe seus tributos da maneira devida, por exemplo, é uma 

forma de sanção, assim como também o é a aplicação de uma multa ao eleitor que 

não tenha justificado a falta de seu voto. 

As sanções de natureza cível, em regra, visam ao ressarcimento do 

prejudicado e podem alcançar o patrimônio dos herdeiros; as administrativas podem 

ser impostas por entidades não pertencentes à Administração Pública Direta e em 

geral afetam pessoas submetidas a um liame especial de subordinação ou 

vinculação com o Estado, quais os militares ou as concessionárias de serviços 

públicos, por exemplo.  

Já as sanções penais 273 diferenciam-se de todas estas existentes no 

ordenamento jurídico, visto que não visam ao ressarcimento da vítima e nem 

ultrapassam à pessoa do réu; só podem ser aplicadas pelo órgão judiciário 

competente e são destinadas a todos, indistintamente 274. 

                                         
272 Maggiore, Giuseppe. Derecho Penal. Volumen II. El delito. La pena. Medidas de seguridad y 
sanciones civiles. Tradução de padre José J. Ortega Torres. Santa Fé de Bogotá – Colômbia: Ediorial 
Temis S.A, 2000, pp. 223 – 224. 
 
273 O termo “pena” vem do latim “poena” e do grego “poiné”, ambos significando dor física ou moral 
imposta ao transgressor de uma lei (cf. Idem, ibidem, p. 223). 
 
274 Idem, ibidem, p. 228. 
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Por outro lado, inebriado está aquele que, com embargo da legitimidade do 

uso da força por parte do Estado 275, pensa não estar presente na sanção jurídica, 

especialmente na penal, a violência que tanto se encontra nas reações informais do 

controle social respectivo. Ontologicamente, a pena não difere dessas respostas 

irracionais que, em regra, são violentos e desproporcionais, sendo tão somente no 

plano político e jurídico que ela ganha uma roupagem de licitude e, 

conseqüentemente, de aceitação social. E é justamente pelo fato deste tipo de 

conseqüência jurídica se constituir num ato de violência - já que em regra restringe 

ou priva o exercício de direitos fundamentais com a possibilidade do uso de força - 

que a ameaça de sua aplicação ou sua efetiva concretização deve ser lastreada por 

uma legitimidade a ser buscada não só dentro do próprio direito, mas principalmente 

fora dele. 

Por outro lado, apesar dessa coercibilidade presente no sancionamento 

criminal ser um dos elementos a caracterizá-lo como de natureza  “jurídica” 276, isto 

não ofusca sua face política, visto que a pena é manifestamente uma expressão de 

poder, possuindo íntima conexão com a supremacia que o Estado tem sobre seus 

concidadãos, apesar de com limites 277.  

O fato é que a imposição de uma sanção a quem tenha cometido um delito é 

o próprio direito penal em ato; é sua concretização, sua manifestação mais 

                                         
275 Segundo Max Weber, o uso legítimo da força é afeto ao Estado, sendo-lhe uma prerrogativa 
exclusiva, tendo ele como fundamento a ordem jurídica sobre a qual também possui monopólio: “(...) 
para o exercício e a ameaça desta coação, existe, na comunidade política plenamente desenvolvida, 
um sistema de ordens casuísticas, às quais se costuma atribuir aquela “legitimidade” específica: a 
“ordem jurídica”, da qual a única criadora normal é considerada hoje a comunidade política, porque 
de fato tem usurpado, em regra, o monopólio de impor, mediante coação física, a observação 
daquela ordem” (Weber, Max. Economia e sociedade. V. 2. Trad. de Regis Barbosa e Karen Elsabe 
Barbosa. São Paulo: Editora UnB, 2004, p. 157). 
 
276 Bobbio, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico... Op. cit., pp. 27 – 29. 
 
277 Aderson de Menezes, ao tratar sobre o caráter compulsório presente no fato de, necessariamente, 
pertencermos a um Estado e a ele estarmos submetidos, comenta justamente que a força coercitiva 
lhe é inerente, na medida em que o poder político regula e disciplina as atividades da sociedade por 
meio da  sanção (Menezes, Aderson de. Teoria geral do Estado. Revista e atualizada por José 
Lindoso. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1993, pp. 44 – 45). Nesta esteira, afirma Bittencourt que 
“pena e Estado são conceitos intimamente relacionados entre si” (Bitencourt, Cezar Roberto. Falência 
da Pena de Prisão. Causas e alternativas. Sao Paulo: Saraiva, 2004, p. 103). Max Weber, por sua 
vez, ensina que “o poder de castigar”, seja por meio do uso da violência direta, seja pela ameaça de 
desvantagens a quem desobedecer ao comando estatal, “constitui componente normal de todo 
imperium”, sendo neste ponto onde se convergem o “direito penal” com o direito “direito público” (ou 
seja: o poder político) (Weber, Max. Economia e Sociedade. V. 2... Op. cit., p. 09). 
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essencial, em que pese não exclusiva. O preceito secundário da norma - 

conseqüência jurídica prevista pelo legislador a ser impingida em caso de não 

acatamento do preceito primário - é o meio pelo qual aquele ramo do ordenamento 

jurídico se torna efetivo.  

E esse poder que o Estado tem de punir está intimamente atrelado à 

legitimação ou justificação do próprio direito penal, o que, conseqüentemente, 

conecta-se de forma íntima com a própria legitimidade do Estado 278; aliás, as 

reflexões que se faz a respeito da (i)legitimidade dessa coerção exercida pelo 

Estado sobre as pessoas é tão nuclear, que ela é vista por Luigi Ferrajoli como um 

dos pontos centrais sobre os quais se debruça a própria filosofia jurídica 279. 

Mas também é verdade que toda a essência do direito penal não pode recair 

somente na sanção por ele cominada 280; tanto é assim, que nos ensina Hans Welzel 

que tal ramo do ordenamento é portador de importante e forte significado ético-

social, reproduzindo o escalonamento axiológico da nação à qual pertence, 

constituindo-se tal força simbólica numa importantíssima função comunicativa. E isto 

fica mais evidente ainda quando o ordenamento penal se coaduna com os preceitos 

constitucionais, pois na medida em que ele vise à proteção de bens amparados pela 

Constituição, sinaliza o fato de que trilha o caminho optado pela nação à qual 

pertence, pois a Constituição se configura numa positivação dos valores escolhidos 

por ela (a nação) quando do “nascimento” de seu Estado e de seu respectivo 

ordenamento jurídico 281. 

O fato é que a opção feita a favor do direito penal como uma das formas de 

controle social formal sobre as relações econômico-empresariais implica no 

questionamento sobre o que se deseja atingir com a aplicação de sanções que 

impliquem numa privação ou restrição de bens fundamentais.  

                                         
278 Ferrajoli, Luigi. Direito e razão. Teoria do Garantismo Penal. Trad. de Ana Paula Zomer Sica et al. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 196. 
 
279 Idem, ibidem, p. 230. 
 
280 Smanio, Gianpaolo Poggio. Tutela Penal dos Interesses Difusos... Ob. cit., p. 66. 
 
281 Bonavides, Paulo. Curso de Direito Constitucional... Ob. cit., pp. 288 e 299. 
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Esta resposta é o que se busca pelas chamadas “teorias das penas”, as quais 

se dividem basicamente em três grandes correntes: teorias absolutas, teorias 

relativas e teorias mistas ou ecléticas. 

Pelas primeiras as sanções não possuem finalidades que lhe sejam 

extrínsecas; nem vislumbram atingir a qualquer resultado que não seja a pura e 

simples aplicação da conseqüência penal em si mesma.  

Não concordamos com a idéia de que tais vertentes não visam a “fins”: eles 

estão presentes na teoria, possuindo, contudo, natureza etérea ou metafísica, sem 

escopo prático de utilidade social. Elas basicamente buscam a “Justiça”.   

As teorias relativas entendem que a aplicação da pena visa ao alcance de 

finalidades que ultrapassam a pura aplicação do castigo, mirando resultados úteis ao 

meio social. Almeja-se, portanto, a um objetivo que não seja o sofrimento da pena 

em si mesmo. 

Mir Puig, de modo simples e curioso, sintetiza a diferença entre as teorias 

absolutas e relativas: enquanto as primeiras se voltam ao passado, as segundas 

visam ao futuro 282. 

Finalmente nas teorias mistas, unitárias ou ecléticas as diversas finalidades 

são justapostas ou constituem um complexo diferenciado da simples soma de todas 

elas.  

Insta aqui esclarecermos não ser correto confundir o problema das finalidades 

imediatas das sanções penais com suas finalidades últimas (fins mediatos da pena): 

enquanto as primeiras referem-se àquilo que se visa como resultado direto, como 

por exemplo a prevenção geral negativa ou a ressocialização, os fins mediatos 

residem naquilo a que se pretende atingir como escopo maior, podendo residir, 

dentre outros, na proteção dos valores morais de uma dada sociedade, na 

realização da Justiça ou na defesa do grupo social, de modo que, paradoxalmente, 

os fins imediatos da pena acabam se tornando os meios para as finalidades últimas.  

                                         
282 Mir Puig, Santiago. Derecho Penal. Parte General. Barcelona: PPU, 1995, p. 55. 
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Zaffaroni e Pierangeli 283, por exemplo, expõem de maneira sistemática e 

muito interessante esta questão, apesar de não fazerem menção expressa a tal 

classificação. 

Preceituam, basicamente, que o direito penal tem por meta um dos seguintes 

resultados: a) a segurança jurídica, concretizada mediante a tutela dos bens 

jurídicos ou dos valores ético-sociais, ou b) a proteção da sociedade (ou defesa 

social), o que pressupõe, por óbvio, a existência de uma comunidade a ser 

protegida.  

Já a sociedade, por sua vez, pode ser compreendida pelo direito penal a partir 

de um dos seguintes prismas: a) como um “ente superior” ao qual os homens se 

vêem submetidos, podendo ela ser vislumbrada como um ser antropológico de corpo 

e alma ou como um organismo no qual os homens seriam suas células, ou b) como 

coexistência social formada pela intersubjetividade humana. 

Muito bem: a partir destes dois conjuntos classificatórios – metas do direito 

penal e as maneiras pelas quais a sociedade é encarada - os autores não 

vislumbram que o direito penal possa ter outro escopo que não a proteção de bens 

jurídicos como forma de assegurar a coexistência.  

Mas a questão reside justamente aí: de que maneira, dentre tantas, é possível 

proteger esses bens jurídicos, assegurando-se, com isto, uma coexistência social 

pacífica, justa e solidária? 

 

4.2. CONSIDERAÇÕES SOBRE A PREVENÇÃO GERAL NEGATIVA 

 

A teoria da prevenção geral negativa se inclui nas vertentes relativas, visto 

que mediante a aplicação da sanção penal, visa-se a evitar que outros delitos sejam 

cometidos pelas pessoas que convivem no meio social.  

                                         
283 Raúl Zaffaroni, Eugenio; Henrique Pierangeli, José. Manual de Direito Penal Brasileiro... Op. cit., 
pp. 83 – 84. 
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O termo “geral” da expressão se refere ao fato das conseqüências almejadas 

com a pena dirigirem-se aos demais além do próprio condenado, e a prevenção é 

“negativa” porque a pena servirá como fator de intimidação para que os indivíduos 

se abstenham do cometimento dos delitos.  

Não há, portanto, qualquer tipo de intenção ou trabalho no escopo de que 

sejam os destinatários da norma “convencidos” a que acatem o ordenamento jurídico 

ou que adiram aos valores e padrões estampados nas normas penais; visa-se tão 

somente ao não cometimento de crimes mediante a o medo de sofrerem uma 

sanção penal.  

De fato, o meio pelo qual se tenta prevenir a realização de outra infrações é a 

intimidação gerada com a aplicação da pena àquele que cometeu o ato delituoso 

(“punitur ut ne peccetur”), tratando, portanto, de uma teoria que utiliza a coação 

psicológica sobre os outros potenciais delinqüentes.  

Alguns entendem que o fim da prevenção não residiria tão somente em se 

evitar o cometimento de outros delitos, mas também em se rechaçar as reações 

informais (irracionais e desproporcionais) que contra o infrator possam provir da 

comunidade 284. Ao menos esta é a visão de Luigi Ferrajoli, para quem o fim principal 

da pena é o impedimento das reações selvagens, espontâneas e arbitrárias que 

poderiam “advir da parte do ofendido ou de forças sociais ou institucionais solidárias 

a ele” 285. 

A teoria da prevenção geral negativa espera que os indivíduos da sociedade 

sintam-se intimidados, melhor dizendo, coagidos, ao verem que aquele que cometeu 

um delito tenha ou esteja recebendo uma sanção penal aflitiva. Daí a presunção ou 

esperança de que essas pessoas às quais se destina o fim da pena, ao se 

depararem com situações que lhes possam propiciar o perfazimento de algum crime, 

lembrem-se da punição aplicada a quem antes tenha sido delituoso, e no desejo de 

evitar o mesmo mal a si mesmos, deixem de cometer a infração. 

                                         
284 Junqueira, Gustavo Octaviano Diniz. Finalidades da Pena. Barueri – SP: Manole, 2004, p. 58. 
 
285 Ferrajoli, Luigi. Direito e razão. Teoria do garantismo penal ... Op. cit., p. 309. 
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A teoria da prevenção geral negativa se desenvolveu no período iluminista, 

quando da transição do Estado absolutista para o liberal 286, tendo representado 

uma reação contra a irracionalidade e as razões de cunho eminentemente teológico 

que era manifestadas na pena, então compreendida como expiação ou castigo.  

Aliás, no período que antecedeu ao Novo Regime, o comportamento desviado 

não representava algo ofensivo ou prejudicial à sociedade, mas sobretudo uma 

conduta (positiva ou negativa, externa ou interna) má ou pecaminosa em si mesma, 

independentemente dos resultados decorrentes.  

As Ordenações Afonsinas (1446), Manuelinas (1521) e Filipinas (1603) que 

vigoraram no Brasil são exemplos que seguiram esse pensamento, na medida em 

que não delimitavam os conceitos de pecado ou crime, havendo, portanto, uma 

mistura de moral, religião e direito 287.  

Por outro lado, praticar algo que viesse a violar ou ofender o sistema de poder 

da época, incluindo-se nele a instituição religiosa, era o mesmo que cometer uma 

infração penal, mesmo que sem previsão expressa anterior; aliás, a simples 

desobediência a uma lei civil poderia ser considerada um enfrentamento do poder 

instituído, ou seja, do príncipe, o que significava, também, um ato contra a vontade 

divina, visto que aquele era regente por delegação divina.  

 E é por causa desta relação entre crime, castigo e príncipe, que ao dar-se 

início à discussão racional sobre a legitimidade do governo político, os pensadores 

modernos criaram caminho à reflexão sobre os fundamento e os fins da pena.  

A necessidade de uma separação conceitual entre crime e pecado é bem 

destacada entre os iluministas, visto a necessidade em se dar parâmetros racionais 

ao direito penal e, por via de conseqüência, ao poder punitivo estatal. Um dos 

maiores representantes desta vertente foi Voltaire, que defendia o predomínio da 

tolerância, pressupondo, assim, a não ingerência do Estado nos assuntos da alma. 

                                         
286 Idem, ibidem, p. 124. 
 
287 Carvalho, Salo de. Pena e Garantias. 2ª Edição revisada e atualizada. Rio de Janeiro: Editora 
Lumen Juris, 2003, p. 13. 
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Daí que, por conseqüência, far-se-ia ilegítima a punição de uma conduta só por ser 

imoral ou pecaminosa.  

Uma de suas citações é muito clara neste sentido:   

 

Mas como! Cada cidadão só deverá acreditar em sua razão e 
pensar o que essa razão esclarecida ou enganada lhe ditar? 
Exatamente, contanto que ele não perturbe a ordem, pois não 
depende dele respeitar os costumes de sua pátria. E se dissésseis 
que é um crime não crer na religião dominante, vós mesmos 
acusaríeis os primeiros cristãos vossos pais e justificaríeis aqueles 
que acusais de os ter entregue aos suplícios. 288   

 

Não cabendo mais ao Estado a ingerência sobre a interioridade humana, 

deveria ele, então, importar-se tão somente com as condutas externas que viessem 

de alguma forma a lesar algo que estivesse no mundo objetivo, não podendo mais, 

desta forma, considerar a exteriorização da malvadez existente em alguém como 

ensejo à punição oficial. O crime deveria vir a ser a burla às normas editadas pelo 

Estado, a quem o povo deu o direito e poder de assim proceder, contanto que 

causasse um mal objetivo à sociedade. 

Surge, portanto, no pensamento iluminista, a importância em se prevenir os 

crimes com a imposição das penas, e não mais se castigar para expiar ou emendar 

                                         
288 Voltaire. Tratado sobre a tolerância. A propósito da morte de Jean Calas. Trad. de Paulo Neves. 
São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 63. 
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o indivíduo 289. Daí, por via de conseqüência, o surgimento da idéia da prevenção 

geral negativa. 

Beccaria, filósofo da chamada Accademia dei Pugni, dizia que ninguém fazia 

um sacrifício tão somente pelos outros, por um bem público ou por caridade, e 

ironizava dizendo que esta idéia seria encontrada apenas nos romances 290. 

Afirmava que se possível fosse, ninguém estaria ligado a uma sociedade à qual 

deveria se ver submetido; logo, se assim foi feito, é por ter havido a percepção de 

que, por este caminho, o sacrifício de uma parte da liberdade humana seria a única 

maneira de se assegurar a liberdade que lhe restasse, sob pena de, em vivendo 

sem as leis e as conseqüentes restrições, vê-la toda perdida. 

 Mas não bastaria à firmação e manutenção do pacto social que o homem 

vivesse sob as leis instituídas e, assim, tivesse uma parcela de sua liberdade 

restringida. Considerando que a tendência do homem é o “despotismo”, o 

desrespeito às liberdades de cada um dos particulares e o emprego de todo esforço 

possível para garantir a sua própria liberdade por completo sem renunciar àquela 

parcela mínima essencial à manutenção do pacto, seriam necessários meios para 

que essas leis e a liberdade fossem de fato garantidas.  

Pois esses meios deveriam ser “sensíveis e bastante poderosos para 

comprimir esse espírito despótico que logo tornou a mergulhar a sociedade no seu 

antigo caos. Esses meios foram as penas, estabelecidas contra os infratores das 

leis” 291. 

                                         
289 Thomas Hobbes, por exemplo, cuja filosofia política propunha o poder ilimitado do príncipe, 
preconizava pela prevenção geral negativa explicitamente, sem, contudo, desprezar a função 
preventiva especial. Dizia que o Estado, ao ser instituído pela vontade de todos, fazia-se como um 
poder presente, visível e limitador das paixões individuais, capaz de mantê-los em respeito, 
“forçando-os, por medo do castigo, ao cumprimento de seus pactos (...)” (Hobbes, Thomas. Leviatã 
ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil. Tradução de João Paulo Monteiro e 
Maria Beatriz Nizza da Silva. São Paulo: Nova Cultural, 2004, p. 141). E ainda preceituava: (...) que 
todo dano infligido sem intenção ou possibilidade de predispor o delinqüente, ou outros homens, 
através do exemplo, à obediência das leis, não é pena, mas ato de hostilidade, porque sem tal 
finalidade nenhum dano merece receber esse nome. (...) se o dano infligido for menor do que os 
benefícios ou satisfação naturalmente resultante do crime cometido, tal dano não é abrangido pela 
definição, e é mais preço ou redenção do que pena aplicada por um crime. Porque é da natureza das 
penas ter por fim predispor os homens a obedecer às leis, fim esse que não será atingido se forem 
menores do que o beneficio da transgressão, e redundará no efeito contrário (Idem, ibidem, p. 236). 
 
290 Beccaria, Dos delitos e das penas. Op. Cit., p. 22. 
 
291 Idem, ibidem, p. 22. 
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 Para Beccaria, portanto, o fundamento da atividade punitiva estatal consistia 

no fato de que todos os homens, através de um contrato, depositaram uma pequena 

parcela de sua liberdade (tão só o bastante para que todo o restante dela fosse 

garantido), sendo que a garantia deste bem seria proporcionada por meio da 

sociedade através das leis, as quais, por sua vez, seriam mantidas e respeitadas 

diante do temor da punição. 

 Mas tendo em vista que foi por necessidade que o homem cedeu parcela de 

seu bem maior (a liberdade), só uma restrição mínima dela seria legítima.  

Nas palavras de Beccaria:  

 

 As penas que ultrapassam a necessidade de conservar o 
depósito da salvação pública são injustas por sua natureza; e tanto 
mais justas serão quanto mais sagrada e inviolável for a segurança e 
maior a liberdade que o soberano conservar aos súditos.  292 

 

Diante do exposto, vemos que Beccaria se inclinava no sentido de ver na 

pena um meio de prevenção negativa geral. Tanto assim pensava, que dizia que 

“um crime já cometido, para o qual já não há remédio, só pode ser punido pela 

sociedade política para impedir que os outros homens cometam outros semelhantes 

pela esperança da imunidade” 293.  

 Não bastaria, porém, que as penas fossem um meio para que o “espírito 

público” tivesse a “impressão mais eficaz e mais durável” a fim de que a população 

não cometesse delitos, mas também deveria a sanção ser proporcional ao delito 

praticado, bem como ser o menos cruel possível ao corpo do culpado. Eis, pois, a 

defesa da dignidade da pessoa humana...  

Tentava-se com tais idéias, portanto, impor um limite à atividade punitiva 

estatal, devendo ela se ater à gravidade do fato delituoso; quanto a este último 

aspecto, não se estaria levando em conta a periculosidade ou a personalidade do 
                                         
292 Idem, ibidem, p. 23. 
 
293 Idem, ibidem, p. 38. 
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agente na medida da pena, mas tão somente o fato socialmente danoso que do 

apenado havia decorrido, ao qual a pena deveria se adequar proporcionalmente, 

contanto que fosse grave o bastante para impingir nos outros homens o receio de 

que, caso cometessem o mesmo delito, padecessem do mesmo mal... Daí o 

pensamento da prevenção geral negativa 294.  

Se a prevenção era a principal função da sanção penal vista por Beccaria, a 

prevenção especial, por outro lado, não era desprezada, na medida em que ele 

vislumbrava nos castigos, além de uma maneira de desviar os “concidadãos da 

senda do crime”, um fim de impedir que o culpado novamente fosse nocivo à 

sociedade 295. Deve-se ressaltar, no entanto, que tal efeito era uma conseqüência 

acessória.  

 Beccaria era insistente na idéia de que o sistema punitivo deveria possuir 

características que lhe proporcionassem a devida eficácia; esta eficiência se 

consubstanciaria no fato de que, se para todos culpados fossem aplicadas uma 

determinada pena todas as vezes que um delito fosse cometido, a população, vendo 

a efetividade do sistema penal, desistiria de cometê-lo nas oportunidades que teria 

para tanto. Por isto Beccaria afirmava ser melhor a pena de escravidão do que a de 

morte, dado que aquela causaria maior temor à sociedade do que esta última: as 

pessoas, em relação à escravidão, imaginariam o quão terrível deveria ser passar 

tanto tempo por infindáveis momentos infelizes; em contrapartida, para o condenado, 

a escravidão também acabaria sendo uma pena melhor do que a de morte, visto que 

se tratava de uma sanção que além de não lhe tocar o corpo, fazia com que o 

condenado não sofresse tanto pelo futuro, já que o sofrimento de cada dia lhe 

bastava... 296 

                                         
294 É interessante o fato de que Beccaria não se restringia na afirmação de que se poderia evitar o 
crime tão somente por intermédio da repressão feita pelo sistema penal. Denunciando as injustiças de 
seu tempo, eram elas apontadas como possíveis fatores geradores do crime, de modo que na sua 
visão, sua eliminação poderia ajudar na diminuição dos ilícitos penais (Carvalho, Salo de. "Pena e 
Garantias". Op. cit., p.  126). Daí podermos inferir ter aderido Beccaria, também, à idéia de que a 
prevenção era um objetivo que poderia ser alcançado não só com a pena, mas também com uma 
política de justiça social. 
 
295 Beccaria, Dos delitos e das penas. Op. Cit., p. 48. 
 
296 Idem, ibidem, p. 53. 
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 De fato, a necessidade de que chegue a todos o conhecimento da pena 

aplicada é uma exigência que se faz para que a prevenção geral se faça eficiente.  

 Diante do exposto, vemos que Beccaria defendeu a idéia de que a pena 

deveria ser dura o bastante para que os outros não cometessem os mesmo crimes 

do condenado, ao mesmo tempo em que não deveria ser tão rigorosa a ponto de 

fazer com que os culpados sofressem muito. Em outras palavras: deveria ser 

suficientemente grave para prevenir o crime e o menos dura possível para aquele 

que a cumprisse. 

 Verifica-se, ainda, que a legitimidade material da atividade punitiva do Estado 

residiria na busca da defesa social, evitando-se com isto danos objetivos à 

sociedade. Havemos de ressaltar, aliás, que era justamente este um dos motivos 

mais apontados para o pacto social: a proteção e defesa da sociedade pelo Estado, 

depositário das liberdades de todos 297. 

Feuerbach foi outro pensador que abraçou o modelo intimidatório negativo da 

pena. Em sua obra Anti Hobbes (1798), ressaltou que ao Estado não seria cabível 

gerir a moral individual, não sendo, conseqüentemente, a pena uma medida legítima 

de correção interna do delinqüente. A função da sanção para esse pensador seria 

intimidar, comunicar uma ameaça a todos os outros para que não infringissem a lei 

tal qual o apenado o fizera. De maneira que evitando o cometimento do delito, a 

finalidade primordial da incriminação abstrata seria a proteção preventiva de ataque 

aos direitos subjetivos, e quanto à aplicação da sanção penal in concreto, medida 

posterior à ofensa daqueles direitos, seria seu escopo fazer com que a situação de 

violação jurídica se revertesse. 

Fica bem evidenciada na doutrina de Feuerbach, portanto, a função 

intimidadora da pena sobre todos aqueles que eventualmente desejassem cometer 

algum crime. Advertia, no entanto, que para que essa função lograsse resultados 

positivos, seria essencial que o sistema de controle formal fosse suficientemente 

eficaz e atuante, a fim de que as pessoas realmente percebessem que todo aquele 

que tivesse cometido um delito de fato receberia a pena respectiva. Com isto, 

haveria a certeza geral de que, todo aquele que delinqüisse, invariavelmente sofreria 

                                         
297 Idem, ibidem, p. 34. 
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uma sanção (interessante vermos aí estampado em sua doutrina o caráter simbólico 

e comunicativo da pena 298).  

Devemos observar que no direito penal iluminista, o indivíduo que cometesse 

a infração era responsável e tinha culpa pelo feito, porque era livre na sua decisão 
299. O livre-arbítrio, portanto, talvez seja a déia de maior importância para aqueles 

que preconizam a prevenção geral negativa como fim da pena. 

Ora, se o comportamento delituoso não era determinado, sendo produto da 

livre vontade do indivíduo, segue que a pena não teria caráter de correção ou 

modificação do infrator. A pena se constituía, assim, como um modo de defesa 

social, na medida em que se tornava uma maneira de dissuadir os outros a que não 

cometessem delitos 300. 

Um dos problemas que surgem da teoria em testilha é a de que muitas vezes 

o indivíduo que se depara com situações que lhe propiciam o perfazimento de um 

delito, mormente aqueles que habitualmente incorrem no crime, possuem uma auto-

confiança de que não serão descobertos pelo sistema penal, e em assim sendo, 

deixarão de ser punidos 301. Daí que o efeito preventivo esperado não aconteceria, 

visto que o mal que poderia recair sobre o infrator não é seriamente levado em conta 

pelo agente quando de sua decisão.  

Aliás, essas pessoas que costumeiramente praticam infrações legais, muitas 

vezes estão tão confiantes de que não serão apanhadas, que suas práticas ilegais 

se dão não só porque se deparam com as situações propícias para tanto, mas antes, 

porque as buscam com o fito específico de praticá-las. Na seara econômica isto se 

faz mais forte e evidente ainda: primeiro, porque os crimes se dão em locais que 

ficam longe dos olhos do sistema de persecução penal ou da própria população em 

geral; segundo, porque os homens de colarinho branco costumam justamente ter 

uma auto-confiança mais acentuada em virtude muitas vezes dos cargos que 

                                         
298 Carvalho, Salo de. "Pena e Garantias". Op. cit., pp. 127 – 128. 
 
299 Baratta, Alessandro. Criminologia Crítica... Op. cit., p. 31. 
 
300 Idem, ibidem, p. 31. 
 
301 Bitencourt, Cezar Roberto. Falencia da Pena... Op. Cit., p. 125. 
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ocupam, cujas funções demandam pessoas que possuem esse tipo de 

personalidade 302. 

Além do mais, os meios utilizados para a consecução dos crimes econômicos 

são sutis e muitas vezes imperceptíveis, de maneira que a crença de que não serão 

detectados por qualquer tipo de controle é muito grande.  

Outra crítica comum à idéia da prevenção geral é que não há experimentos 

empíricos comprobatórios de que as sanções penais gerem prevenção, ou seja, de 

que a previsão de uma pena atue no “processo motivacional” da vontade do 

indivíduo 303.  

Não podemos concordar com esta idéia. Se não há comprovação 

experimental de que a prevenção dê resultados, o contrário também não foi 

demonstrado; ademais, condicionar a criação dos institutos e das categorias 

jurídicas a comprovações sociológicas ou científicas seria engessar todo seu 

sistema, desnaturando-o como uma ciência normativa e transformando-o em refém 

das ciências empíricas, algo que obviamente o faria deixar de ser aquilo que é...  

Devemos acrescentar, ainda, também não haver prova científica de que as 

pessoas obedecem aos conteúdos normativos porque eles estejam previstos num 

sistema jurídico. Em sendo assim, seria possível afirmarmos que a conformidade às 

normas poderia estar se dando devido ao fato de estarem elas inseridas na moral ou 

nos costumes do povo, por exemplo. Daí então que se partirmos desse tipo de 

argumento para invalidarmos a prevenção preventiva, devemos usar a mesma razão 

para invalidar todo o direito!      

Quanto à crítica kantiana que se faz no sentido de que a pessoa condenada 

acaba sendo “utilizada” como se fosse um instrumento para se atingir fins que fogem 

de sua esfera pessoal, ferindo, com isto, o princípio da dignidade da pessoa 

humana, somos obrigados a confessar ser este um argumento de força 

considerável.  

                                         
302 Feldens, Luciano. Tutela Penal de Interesses Difusos... Ob. cit., p. 139. 
 
303 Queiroz, Paulo. Funções do Direito Penal: Legitimação versus Deslegitimação do Sistema Penal. 
2ª Edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 35. 
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Veja os dizeres do filósofo: 

 

Todo ser humano tem um direito legitimo ao respeito de seus 
semelhantes e está, por sua vê, obrigado a respeitar todos os 
demais. A humanidade ela mesma é uma dignidade, pois um ser 
humano não pode ser usado meramente como um meio por 
qualquer ser humano (quer por outros quer, inclusive, por si 
mesmo), mas deve sempre ser usado ao mesmo tempo como um 
fim, é precisamente nisso que sua dignidade (personalidade) 
consiste, pelo que ele se eleva acima de todos os outros seres do 
mundo que não são seres humanos e, no entanto, podem ser 
usados e, assim, sobre todas as coisas. 304 

  

Socorremo-nos, porém, de Jorge de Figueiredo Dias, o qual responde à 

crítica de maneira muito simples, porém ao nosso ver convincente, dizendo que se a 

prevenção não pudesse ser o fim da pena porque a pessoa estaria servindo como 

exemplo e, portanto, sendo instrumentalizada, teríamos então de “concluir pela 

ilegitimidade total de todos os instrumentos destinados a atuar no campo social e a 

realizar finalidades socialmente úteis – desde que a atuação de tais instrumentos 

pudesse por em causa direitos, liberdades e garantias da pessoa”, arrematando o 

doutrinador que “para o funcionamento da sociedade, cada pessoa tem de prescindir 

– embora só na medida indispensável – de direitos que lhe assistem e lhe terão sido 

conferidos em nome da sua eminente dignidade” 305. 

Uma outra crítica de grande valia é aquela que aponta o fato de que para que 

a prevenção negativa geral realmente gere efeitos de intimidação, as aplicações das 

penas sobre aqueles que tenham cometido as infrações penais devam ser feitas de 

maneira rápida. Além disto, deverá estar sempre presente a certeza da pena, no 

sentido de que haja o maior número de punições possíveis contra aqueles que 

efetivamente tenham violado a norma penal. 

                                         
304 Kant, Immanuel. A metafísica dos costumes. Trad. de Edson Bini. Bauru – SP: Edipro, 2003, p. 
306. 
 
305 Dias, Jorge de Figueiredo. Questões Fundamentais do Direito Penal Revisitadas. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 98. 



 141

De fato: a demora na aplicação da pena, além de impedir que ela gere o 

efeito intimidador procurado, leva ao pensamento de que o infrator terá tempo 

suficiente de encontrar meios variados para se livrar da condenação, caso seja 

alcançado pelo sistema penal.  

Fala-se, também, da possibilidade considerável de que a medida da sanção 

penal seja paulatinamente exacerbada, tendo em vista que diante de uma eventual 

ineficiência da legislação penal, a tendência seja o agravamento da punição, 

situação chamada por Mir Puig de “terror da intimidação” 306. Ou seja: visto que a 

promoção da intimidação se faz por meio da cominação e aplicação de um 

determinado tipo de sanção, caso haja a percepção de que não esteja havendo os 

resultados almejados, a tendência do legislador seria a de intensificar a medida ou a 

natureza da sanção a ser aplicada, como quem aumenta a dose de um 

medicamento na esperança de vê-lo funcionar. 

Ocorre que ao nosso ver, esse argumento possui um grave defeito que o 

torna sem efeito, na medida em que já parte do pressuposto de que a prevenção 

geral negativa não funciona e que o legislador agravaria a pena inutilmente, criando-

se, com isto, um direito penal do terror. Ocorre que a alegação não leva em conta a 

possibilidade de que, realmente, a prevenção geral negativa possa alcançar 

resultados efetivos, e que de fato, o legislador deva acertadamente agravar uma 

pena, visto que sua quantidade ou qualidade não esteja sendo o bastante para 

atingir os efeitos que normalmente uma sanção bem dosada atingiria. 

Um fato que poderia vir a minar a teoria da prevenção geral é que muitos 

crimes não são premeditados, de modo que a avaliação sobre a relação de custo e 

benefício que a teoria pressupõe, em geral, não poderia ser feita porque não haveria 

oportunidade para isto em muitos dos delitos cometidos. 

Não podemos concordar com a crítica, contudo, tendo em vista que a 

realidade ocorre justamente de modo contrário: grande parte dos crimes, mormente 

os de natureza patrimonial, são premeditados e seus agentes podem desistir de 

cometê-los, se assim desejarem.  

                                         
306 Mir Puig, Santiago. Derecho Penal... Op. cit., p. 57. 
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Aliás, na criminalidade econômica a oportunidade de cálculo é ainda mais 

viável, havendo tempo e espaço suficiente para que o ator econômico considere na 

sua decisão as vantagens e desvantagens que lhe poderão advir.  

Finalmente, Zaffaroni e Pierangeli 307 criticam a prevenção geral negativa sob 

alguns aspectos, dois dos quais traremos à baila. 

O primeiro diz respeito ao fato de que a prevenção geral negativa conduziria à 

vingança; para tanto, utilizam explicações psicanalíticas: a pessoa que não 

delinqüiu, inconscientemente, sente-se reprimida por não ter infringido a norma da 

mesma forma que o ofensor; essa pessoa sente que por causa de sua obediência 

ao direito tenha se privado de algo que o infrator não se privou e obteve para si, 

vendo como inútil seu sacrifício. Daí um sentimento de revolta e vingança lhe surge.  

Alegam também que se a questão primordial da pena é a prevenção, então 

aqueles delitos que possuem um controle social mais efetivo, como o estupro, por 

exemplo, não precisariam ser apenados com rigidez, visto que aquela função 

preventiva já seria automática na sociedade por intermédio do controle social 

informal. 

Quanto ao primeiro argumento, lembramos que existem variadas outras 

limitações e repressões impostas pelo processo de socialização, pelas formas de 

controle social e pelo próprio direito, que causam processos inconscientes 

perniciosos às pessoas quando levamos em conta a teoria psicanalítica. Exemplo 

muito simples disto são todos os regramentos morais que possuem por escopo a 

contenção dos impulsos sexuais presentes no id.  

Ocorre que não podem ser esses fenômenos psicológicos que hão de 

legitimar liberalizações a ponto de permitir, por exemplo, que o sentimento de pudor 

alheio ou a liberdade sexual sejam objetos de ofensas. Mesmo porque aqueles 

efeitos inconscientes descritos pelos autores ocorrerão ainda que a função da pena 

não seja a prevenção, visto que eles decorrem não por causa das penas em si 

mesmas, mas pelo fato das atitudes desejadas pelo id que são reprovadas e 

                                         
307 Raúl Zaffaroni, Eugenio; Henrique Pierangeli, José. Manual de Direito Penal Brasileiro... Op. cit., 
pp. 93 – 96. 
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contidas pela consciência e pelo meio social, aí se incluindo o direito. Além do mais, 

basta tomar conhecimento de que alguém cometeu um delito para que este 

comportamento e seus benefícios obtidos sejam identificados pelo inconsciente 

como desejo seu, sem que para tanto haja a necessidade de que qualquer sanção 

seja imposta ao infrator.     

No que se refere ao segundo argumento, em parte concordamos com ele, 

sendo um dos motivos pelos quais acreditamos não poder o caráter retributivo da 

pena ser desprezado; por outro lado, a razão apontada pelos doutrinadores não 

valeria em alguns âmbitos da vida social, como por exemplo o próprio mundo 

empresarial, visto que aí a contenção informal das condutas ilícitas é muito pouca, e 

algumas vezes até nula. 

  

 4.3. DA FUNÇÃO RETRIBUTIVA DA PENA 

 

A finalidade retributiva da pena é aquela que caracteriza as chamadas teorias 

absolutas, pelas quais a cominação, aplicação e execução das sanções buscam 

compensar o crime cometido por intermédio da imposição de um castigo ao culpado.  

Não concordamos com a afirmação de que ela não tenha qualquer escopo.  O 

que as diferencia das teorias relativas da pena é o fato de não buscarem qualquer 

finalidade de caráter prático, na medida em que por meio da retribuição, visa-se a 

finalidades ideais, metafísicas, não palpáveis nem constituídas em resultados 

objetivamente sociais. Daí que se para a teoria retributiva da pena, enfim, podemos 

ligar uma função metafísica, para as teorias relativas as penas visam a uma função 

social 308. 

A imposição das sanções penais como pura retribuição possui extensos 

antecedentes históricos, tendo ganhado muita força, principalmente, nos períodos de 

predomínio político-social teocrático.  

                                         
308 Bacigalupo, Enrique. Direito Penal. Parte Geral. Tradução de André Estefam. Revisão, prólogo e 
notas de Edílson Mougenot Bonfim. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 21. 
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Contudo, ao contrário dos argumentos teológicos e dogmáticos utilizados no 

período do chamado direito penal irracional para a justificação da pena como pura 

retribuição, na modernidade as teorias retributivas – as quais, aliás, vieram como 

reação às concepções utilitaristas da Ilustração 309 - alicerçaram-se em argumentos 

racionais.  

Além do mais, apresentam outro caráter diversificado, qual seja: a medida 

qualitativa da pena, dado que quando de sua aplicação, a racionalização (certeza) e 

humanização (proporcionalidade) deveriam permear a decisão 310. 

Para Mir Puig as teorias retribucionistas possuem características de uma 

política liberal, ao contrário do que se possa num primeiro momento imaginar, visto 

que propugnam pela proporção entre o delito e a pena, tornando-se tal 

proporcionalidade uma garantia ao cidadão 311. 

Duas foram as teorias que mais se destacaram: a de Kant e a de Hegel. 

Para Immanuel Kant 312, a aplicação de uma sanção penal era o mesmo que 

infligir dor a quem fosse inapto à cidadania. O motivo para a imposição desta pena 

era tão somente o fato de ter o condenado cometido um “crime público”, ou seja, ter 

violado uma lei pública.  

Para o filósofo criticista, portanto, o crime não significa a violação do pacto 

social (daí que não é a partir dele que se justifica o direito de punir); a infração, na 

verdade, é a transgressão de uma lei racional; por isto é que o motivo da pena 

também deve decorrer da razão 313. 

                                         
309 Cerezo Mir, José. Curso de Derecho Penal Español. Parte General. V.I. Introducción. Madrid: 
Editorial Tecnos, 2002, p. 21. 
 
310 Carvalho, Salo de. Pena e Garantias... Op. cit., p.  121. 
 
311 Mir Puig. Derecho Penal... Op. cit., p. 53. 
 
312 Kant, Immanuel. Metafísica dos Costumes... Op. cit., pp. 174 e 180. 
 
313 Vervaele, John. “As Grandes Teorias da Pena dos Séculos XVIII e XIX”. Tradução de Núria Fabris 
in Araújo Junior, João Marcello et al. Fascículos de Ciências Penais. Penas e Prisões. Porto Alegre – 
RS: Sergio Antonio Fabris Editor, 1992, p. 62. 



 145

A aplicação da sanção era um direito e um dever do Estado; disto decorre que 

o soberano somente poderia se furtar a tal dever se o crime tivesse sido perpetrado 

contra sua pessoa. Neste caso, então, ser-lhe-ia lícito perdoar o infrator, se assim o 

desejasse, contanto que a não aplicação da pena, neste caso, não significasse um 

mal à sociedade como um todo 314. 

A punição seria legítima se imposta por um tribunal, visto que o castigo que 

recaía sobre o criminoso sem a intervenção do Estado, pena à qual Kant chamava 

de “natural”, adviria do “próprio vício” do ofendido. A aplicação da sanção penal por 

um tribunal se tratava de um dever moral, de uma exigência que se fazia por si só, 

sem carência de fundamento ou motivo para tanto, constituindo-se, portanto, num 

imperativo categórico 315.  

A quantidade do castigo a ser aplicado deveria obedecer ao “principio da 

igualdade”. Por isto afirmava Kant que, quem mata, mata a si mesmo, quem furta, 

furta de si mesmo, e quem insulta, insulta a si mesmo. Esta igualdade da pena 

deveria ser avaliada por um tribunal e se adequar a cada caso concreto. Em sendo 

assim, exemplifica Kant, se a pena imposta a um rico fosse o pagamento de algum 

valor, o qual não lhe significasse muita coisa em face de seu patrimônio, essa pena 

deveria, então, ser substituída por outra que lhe resultasse num efetivo castigo, a fim 

de que realmente sentisse a “dor” decorrente da sanção. Sendo assim, caso 

houvesse ofendido a honra de alguém, por exemplo, não se lhe deveria ser imposta 

uma multa, mas sim a obrigação de se ajoelhar e beijar as mãos daquele a quem 

tenha ofendido 316. 

Kant advertia, porém, que na dosimetria da pena, não se deveria levar em 

conta tão somente o ato em si mesmo cometido. A personalidade do agente também 

deveria ser tida como critério, incluindo aí suas virtudes e defeitos. Assim sendo, se 

duas pessoas tivessem cometido o mesmo crime, mas uma por motivo de honra e a 

                                         
314 Kant, Immanuel. Metafísica dos Costumes... Op. cit., pp. 174 e 180. 
 
315 Idem, ibidem, pp. 174 – 175. 
 
316 Idem, ibidem, p. 175. 
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outra por qualquer razão que não fosse de tal nobreza, o primeiro deveria ser punido 

de maneira mais branda do que o segundo 317. 

Quanto ao argumento de Beccaria, de que se os pactuantes do contrato 

social não transferiram ao soberano o direito de dispor sobre suas vidas, nenhuma 

pena capital poderia ser legítima, Kant a criticava expressamente, dizendo que tal 

argumento era absurdo. É óbvio que ninguém pactuaria sua própria pena, sendo ela 

um castigo imposto por terceiros, especificamente pelo Estado, visto que ninguém 

quer ser punido. Assim, não se poderia, realmente, esperar que alguém tivesse 

pactuado o direito de ser morto 318. 

Pois bem, se em Kant a pena deveria ser imposta sob fundamentos de ordem 

moral, para Hegel a pena deveria ser aplicada para a recomposição da ordem 

jurídica violada. Por isto, enquanto no primeiro a fundamentação é de natureza ético-

racional, na teoria do segundo ela é de cunho jurídico.  

Para este filósofo o crime não era tido como ofensa ao pacto social, mesmo 

porque era contrário à idéia da formação do Estado baseado na soma da vontade de 

todos, julgando tal teoria política uma “consideração especulativa” vulgar 319: 

 

(...) a natureza do Estado não consiste em relações de 
contrato, quer de um contrato de todos com todos, quer de todos 
com o príncipe ou o governo. A inserção destas relações contratuais 
ou da propriedade privada nas relações políticas teve por resultado 
as graves confusões no direito público e na realidade (...). 320 

 

A pena é considerada uma segunda violência aplicada à primeira (o crime), 

de maneira que sua função é a de suprimi-la 321; já o crime é uma coação feita por 

                                         
317 Idem, ibidem, pp. 176 – 177. 
 
318 Idem, ibidem, pp. 178 – 179. 
 
319 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Princípios da filosofia do direito. Trad. de Orlando Vitorino. São 
Paulo: Martins Fontes, 1997, p. 31. 
 
320 Idem, ibidem, p. 72. 
 
321 Idem, ibidem, p. 84. 
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alguém livre que lesa a existência da “liberdade no seu sentido concreto”, que é o 

direito. Daí o pressuposto de que, quem delinqüe, tem liberdade. 

Hegel também considera que cada crime possui sua característica qualitativa 

e quantitativa própria, abrindo, pois, espaço a uma retribuição justa:  

 

Como só a vontade existente é que pode ser lesada, e como 
esta está inserida no domínio da quantidade e da determinação 
qualitativa onde, por conseguinte, se diferencia, assim o crime se 
diferencia no que tem de objetivo consoante tal existência e tais 
determinações sejam violadas em toda a sua extensão, e portanto 
na infinitude do seu conceito (...), ou consoante o sejam apenas em 
parte ou numa determinação quantitativa particular. 322 

 

Realizado o crime, é preciso haver uma reconciliação do direito mediante a 

supressão de sua violação; esta supressão é feita mediante a lesão da vontade do 

criminoso, a fim de que o direito seja restaurado 323. Ou seja: aplicando-se a sanção 

penal, o ato que negou o direito é negado, de maneira que o direito acaba sendo 

reafirmado e refeito. 

Hegel critica as teorias relativas porque supõem elas um dano, sendo este 

pensamento, do crime promover um mal, um pensamento superficial que pode 

ensejar o não restabelecimento da ordem jurídica. É que para ele, com o simples 

comportamento criminoso, por si só, o mal já é gerado, não dependendo ele de um 

dano causado. Por isto é que o mal deve ser anulado... Além do mais, o cerne 

axiológico da questão criminal não reside entre o bem e o mal, mas sim entre o justo 

e o injusto. E o justo ou injusto não são valores que recaem no resultado, mas sim 

na ação 324.  

                                         
322 Idem, ibidem, pp. 85 – 86. 
 
323 Idem, ibidem, pp. 87 – 88. 
 
324 Idem, ibidem, p. 88 (nota). 
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Tendo em vista que o ser livre que comete o crime é um ser racional, conclui-

se que é exigência da razão e vontade do próprio criminoso que ele seja punido. 

Trata-se isto, aliás, de um direito seu, porque justamente é um ser racional 325. 

Finalmente, quanto àqueles que fundamentam a não existência da 

legitimidade na pena de morte e outras tantas mais rigorosas, tal como Beccaria o 

fazia, alega Hegel que os argumentos não são válidos, visto que o Estado não é 

depositário dos bens ou direitos de ninguém e nem se constitui num produto da 

vontade individual ou geral. Aliás, o Estado sequer tem por escopo a proteção ou 

segurança da vida e da propriedade dos indivíduos. O Estado, isto sim, “é realidade 

superior”, e tão somente por isto pode reivindicar a vida e a propriedade a fim de 

serem sacrificadas 326. 

Insta observar que para Hegel a pena não pode ser sentimento de vingança, 

em que pese existir na população; antes, deve ser resposta a uma “exigência de 

uma justiça isenta de todo o interesse, de todo o aspecto particular, de toda a 

contingência da força, de uma justiça que pune mas não vinga” 327.   

Interessante a análise que Regis Bittencourt faz sobre a teoria hegeliana. 

Nela estaria presente, de forma muito clara, o método dialético: a tese poderia 

ser representada pela vontade geral, ou seja, pela ordem jurídica, e a antítese pelo 

delito como negação do ordenamento jurídico. Disto decorreria a síntese, a negação 

da negação, quer dizer, a pena imposta como castigo pelo delito cometido 328. 

Por seu turno, a crítica feita por Ferrajoli 329 ao sistema retributivo construído 

por Hegel é que a sustentação argumentativa de que o castigo deveria suceder ao 

crime é o mesmo que impor uma mesma medida de causa e efeito. Acontece que 

com isto, Hegel teria feito uma confusão entre o mundo do direito e o mundo da 

natureza, visto que somente neste é que há relações causais, não no primeiro.  
                                         
325 Idem, ibidem, p. 89. 
 
326 Idem, ibidem, p. 89. 
 
327 Idem, ibidem, p. 93. 
 
328 Bitencourt, Cezar Roberto. Falencia da Pena... Op. Cit., p. 113. 
 
329 Ferrajoli, Luigi. Direito e razão. Teoria do garantismo penal... Op. cit., pp. 237 – 238. 
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No que tange às teorias absolutas de modo geral, é muito apropriada a visão 

de Adriana Loche et al 330. Sua análise aponta para o fato de que as atuais punições 

promovidas pelo sistema penal ainda são compreendidas e aplicadas como castigo, 

isto é, como vingança.  

E de fato, isto é inegável!  

Seja por parte da população, da Polícia, do Ministério Público ou do Poder 

Judiciário – acrescentamos, por que não, do legislador, visto que em muitos casos 

busca atender às expectativas imediatas do povo... - é o sentimento de imposição de 

um castigo, da imposição de um mal por aquilo que foi feito que a sanção penal, em 

regra, é aplicada.   

Por outro lado – denunciam os autores – muitas das punições que são 

aplicadas após os devidos processamentos legais acabam sendo “complementadas” 

por penas ilegais e informais; é o caso, por exemplo, dos espancamentos e das 

“solitárias” promovidas pelos carcereiros e agentes penitenciários sobre seus 

custodiados, ressaltando, contudo, que tal crueldade é dirigida especialmente “às 

classes excluídas”. 

As teorias retributivas trouxeram um considerável benefício ao direito penal: o 

sentimento da necessidade de justiça e proporcionalidade na aplicação da pena, 

impedindo com isto muitos abusos do Estado 331: ao consistir a pena numa 

conseqüência justa ante o mal praticado ou a injustiça cometida, sua intensidade e 

forma devem estar o mais próximo possível da culpabilidade do agente 332. 

Além do mais essas teorias pressupõem que o indivíduo tenha total e pleno 

livre-arbítrio quando do cometimento da infração, tendo em vista que a sanção 

correspondente só lhe é impingida porque poderia agir de outra forma quando assim 

não o fez.   

                                         
330 Loche, Adriana. "Sociologia Jurídica ...". Op. cit, pp. 50 – 51. 
 
331 Queiroz, Paulo. Funções do Direito Penal... Ob. cit., p. 23. 
 
332 Junqueira, Gustavo Octaviano Diniz. Finalidades da Pena... Ob. cit., p. 51. 



 150

Tudo isso abriu campo a que a culpabilidade se constituísse no elemento 

limitador da pena, dado que ela não poderia ser imposta numa proporção maior do 

que o grau de reprovação existente sobre o condenado. 

É impossível, diante do exposto, negar a utilidade que tiveram as teorias 

retributivas para o surgimento e o desenvolvimento de vários princípios e garantias 

do direito penal.  

Por outro lado, carregam consigo a virtude de não tornarem o ser humano um 

instrumento para se atingir fins de interesse social, preservando-se, com isto, o 

princípio da dignidade da pessoa humana na esteira preconizada por Kant. 

As críticas mais contundentes às teorias das quais ora tratamos podem ser 

resumidas em três: a primeira é a de que o livre-arbítrio, como pressupõe seus 

defensores, não é de existência certa, havendo dúvidas filosóficas e físicas sobre a 

real liberdade humana 333. 

A segunda é que seus defensores partem de pressuposições e argumentos 

sem comprovações racionais: afirmar, por exemplo, que a pena nega o mal causado 

pelo delito, restabelecendo a ordem jurídica, não possui qualquer outro 

embasamento que não metafísico ou racionalista; o mesmo se pode falar ante a 

afirmação de que se deve punir por ser um imperativo categórico: não há razão 

demonstrável para afirmações como estas, além de não haver, da mesma forma, 

qualquer fundamento racional para se crer que, com a imposição de um castigo, o 

mal inicial e injusto seja anulado. 

A terceira e contundente crítica que se faz às doutrinas expostas é a de que 

não se pode admitir que num Estado Social e Democrático de Direito, onde o 

pluralismo e o princípio da tolerância impedem a ingerência do Estado nas questões 

morais, mormente quando isto implique em restrição de direitos fundamentais, a 

imposição das penas seja fundamentada em argumentos como esses agora citados, 

                                         
333 “De um lado, a responsabilidade moral exige a possibilidade de decidir e agir livremente e, de 
outro, formamos parte de um mundo casualmente determinado. Como podem ser compatíveis, por 
sermos habitantes deste mundo, a determinação de nosso comportamento e a liberdade de nossa 
vontade? Somente há responsabilidade moral se existe liberdade. Até que ponto, então, pode-se 
afirmar que o homem é moralmente responsável por seus atos, se estes não podem ser 
determinados?” (Vázquez, Adolfo Sánchez. Ética. Tradução de João Dell’Anna. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2004, p. 118). 
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visto não ser papel do poder político restabelecer a Justiça transcendental violada 

entre os homens e nem ser o garantidor de uma determinada ordem moral que em 

determinado momento ache por bem impor ou defender.  

 

 4.4. DA PREVENÇÃO ESPECIAL 

 

A prevenção especial visa a que o condenado não cometa novamente um 

delito, rechaçando-se com isto a reincidência criminal. Neste caso, portanto, a pena 

não visa a um fim que tenha como referência outras pessoas que possam vir a 

cometer uma infração, mas sim especificamente aquele sobre o qual recaem os 

efeitos da sanção aplicada. 

Para que possa atingir seus objetivos, a política criminal respectiva a tal 

vertente foca sua atenção mais no homem delinqüente que no crime cometido 

propriamente dito, o que, segundo Bittencourt 334, representa um benefício, já que o 

sistema de controle penal acabaria se debruçando mais sobre a realidade concreta 

das coisas, abandonando, desta forma, a abstração tão característica da escola 

clássica; daí a possibilidade do desenvolvimento de um caráter mais humanista na 

medida em que vislumbraria o homem como ser concreto.  

Por outro lado, dando-se maior importância a uma perquirição mais atenta no 

que tange às peculiaridades e características do agente criminoso, poderia haver 

uma melhor compreensão do evento e do sujeito ativo do delito, com isto obtendo-se 

a aplicação de uma pena mais adequada e justa ao caso concreto. 

 Ademais, segundo o mesmo autor, a prevenção especial possuiria ainda a 

vantagem de alcançar, além da função que lhe é considerada primordial, a 

prevenção geral, na medida em que acabaria, automaticamente, intimidando 

terceiros.  

                                         
334 Bitencourt, Cezar Roberto. Falencia da Pena... Op. Cit., pp. 133 – 139. 
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A teoria da prevenção especial surgiu no período positivista do direito penal, 

quando os pensamentos de Comte 335, Spencer e Darwin, dentre outros, 

espraiavam-se pela maioria dos saberes da época. 

 Ensina-nos Michael Löwy 336 que no pensamento positivista, a sociedade é 

regida pelas leis naturais, sendo, portanto, dotada de origens e efeitos que não 

podem sofrer interferência da vontade humana. Estando sob regência da natureza, a 

sociedade necessariamente representa um ambiente orgânico harmonioso onde 

todas as partes funcionam devidamente. Ora, sendo a sociedade um ambiente 

dominado por leis invariáveis do mesmo tipo que vigem no mundo natural, por 

conseqüência ela acaba sendo incluída no conceito epistemológico de “natureza”; 

em sendo assim, apenas os métodos de estudo aplicáveis às ciências naturais 

podem ser utilizados nas suas pesquisas e explicações.  

Isto quer dizer que estando reunidas sob os mesmos princípios 

epistemológicos, as ciências sociais e as naturais devem igualmente se limitar “à 

observação e à explicação causal dos fenômenos, de forma objetiva, neutra, livre de 

                                         
335 Se Comte é considerado o pioneiro, Émile Durkheim é tido como o pai da sociologia positivista, 
visto ter sido o primeiro a efetivamente pô-la em prática desde o início de seus escritos, em 1867. É 
possível percebemos o referido método em uso no prefácio da primeira edição de sua obra As Regras 
do Método Sociológico, no qual afirma que o reino psicológico deve ser separado do reino 
sociológico, “do mesmo modo que os espiritualistas separam o reino psicológico do biológico”. A 
única posição a ser aceita – afirmava ele – é a racionalista: “Estender à conduta humana o 
racionalismo científico é, realmente, nosso principal objetivo, fazendo ver que, se a analisarmos no 
passado, chegaremos a reduzi-la a relações de causa e efeito; em seguida, uma operação não 
menos racional a poderá transformar em regras de ação para o futuro. Aquilo que foi chamado de 
nosso positivismo, não é senão conseqüência deste racionalismo” (Durkheim, Émile. As Regras do 
Método... Op. cit., p. XIII). 
 
336 Löwy, Michael. As Aventuras de Karl Marx contra o Barão de Münchhausen. Marxismo e 
Positivismo na Sociologia do Conhecimento. Tradução por Juarez Guimarães e Suzanne Felicie 
Lewy. 8ª Edição. São Paulo: Cortez, 2003, p. 17. 
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julgamentos de valor ou ideologias, descartando previamente todas as pré-noções e 

preconceitos” 337.  

 A partir da vertente positivista, o surgimento do antropologismo penal foi 

possível, visto corresponder justamente à idéia de que o crime seria decorrente de 

fenômenos naturais determinantes, impossíveis de serem controlados 338. 

 A ordem jurídico-penal, portanto, não teria mais o interesse nem de restaurar 

a ordem jurídica (com a função retributiva) e nem de intimidar os membros da 

sociedade (pela prevenção geral negativa); seu interesse passaria a ser a tutela da 

“nova ordem, a defesa da sociedade” 339. Para este intento, auxiliava a idéia de que 

esta sociedade era composta por um conjunto de homens normais ou bons, de um 

lado, e de uma massa de maus, perigosos ou anormais de outro 340, devendo estes 

ser segregados, emendados ou curados. 

 No positivismo, a sociedade é vista como um todo orgânico, composto por 

células que trabalham para fins comuns e para o bem de todos. De modo que assim 

como o corpo precisa ser protegido das doenças, a sociedade precisa ser protegida 

dos criminosos e seus delitos.  

                                         
337 Michael Löwy explica que no período que antecedeu ao Modernismo, o modo de produção feudal 
pelo qual se dava a extração do excedente por parte das classes dominantes não demandava uma 
complexidade de idéias sociais, políticas ou econômicas a lhes proporcionar legitimidade. Fazia-se 
necessário, isto sim, uma ideologia capaz de manter a coesão social como um todo, visto que a  
ausência de forças científico-militares na época não proporcionava esta condição. A ideologia que 
promovia este intento era conseguida por meio da religião, por meio da qual se davam férteis idéias 
suficientes e eficazes para a mantença da estrutura exploratória feudal. Ocorre que ao ser essa 
estrutura social abalada diante das novas relações econômicas protagonizadas pela burguesia que 
surgiam no Modernismo, aquelas ideologias de natureza transcendente já não se faziam mais 
necessárias, visto que os meios adequados para legitimar o capitalismo não mais careciam de 
amparo teológico. Ora, não havendo mais necessidade em se legitimar uma estrutura de poder 
utilizando a religião para tanto, deixaram as ciências naturais de configurar uma ameaça. Logo, 
puderam vir à tona desvencilhadas da estrutura feudal que lhes podava. Ou seja: o novo sistema 
econômico capitalista de produção, melhor dizendo, de exploração, não mais carecia de uma 
ideologia provinda da religião, necessidade típica do sistema feudal anterior, o que proporcionou o 
desenvolvimento das ciências naturais, porque não mais representavam ameaça a uma ideologia de 
poder (Idem, ibidem, pp. 197 – 198). 
 
338 Vervaele, John. “As Grandes Teorias da Pena dos Séculos XVIII e XIX”. Tradução de Núria Fabris 
in Araújo Junior, João Marcello et al. Fascículo de Ciências Penais... Op. cit., p. 66. 
 
339 Bitencourt, Cezar Roberto. Falencia da Pena... Op. Cit., p. 131. 
 
340 Idem, ibidem, p. 131. 
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Estes últimos passam a ser considerados fenômenos anormais, não comuns 

às sociedades, representando uma violação às leis da natureza realizada por 

indivíduos “identificados pela sua estética pré-civilizada” 341 (visão esta, devemos 

advertir, não presente nas teorias de Durkheim, o qual só via anormalidade no 

fenômeno criminoso quando seus índices estivessem descontroladamente 

elevados). 

 Essa visão sobre a necessidade de “proteção” social foi fundamental para o 

desenvolvimento da idéia de que somente uma pena que tivesse a finalidade de 

prevenção especial é que poderia atingir tal objetivo, e é trilhando nesta idéia que 

Silva Sánchez 342 nos explica como se teria dado a mudança de compreensão a 

respeito da pena. 

 Segundo o doutrinador espanhol, no último terço do século XIX, a Europa viu 

uma enorme migração de camponeses para as cidades, de maneira que as formas 

de controle social informal às quais tais pessoas estavam submetidas no campo não 

mais eram encontradas no meio urbano; por outro lado, as maiores dificuldades 

econômicas e sociais originadas da proletarização dos camponeses contribuíram 

para que muitos deles caíssem na marginalidade e na delinqüência reiterada.  

 A partir do aumento da criminalidade decorrida deste processo social, 

concebeu-se que a pena de caráter retributivo e proporcional à culpa pessoal do 

agente, absolutamente desvinculada de fins, era insuficiente para contenção da 

criminalidade; daí o espaço aberto para que a doutrina sobre a pena passasse a ter 

um enfoque funcional, vislumbrando-se nela um meio de intimidação individual para 

                                         
341 Carvalho, Salo de. Pena e Garantias... Op. cit., p.131. 
 
342 Sánchez, Jesús-María Silva. A expansão do direito penal... Op. cit, pp. 98 e 99. 
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o delinqüente ocasional, de ressocialização para o habitual corrigível e de 

neutralização para o habitual incorrigível 343.  

 A prevenção especial, desta forma, acabou tomando o espaço que antes era 

ocupado pela teoria retributiva da pena.  

 Além do mais, a visão clássica da criminologia não mais correspondia aos 

estudos então recentes da sociologia e da biologia, especialmente representados 

por Spencer e Darwin, ambos teóricos que preconizavam a evolução natural 344 na 

sociedade e na natureza, respectivamente, de modo que a “concepção individualista 

e racional” que era presente na escola clássica passa a não mais corresponder “às 

expectativas sociais e empíricas deflagradas” por esses pensadores 345. 

 Fator de relevante influência na fixação da prevenção especial como fim da 

pena é a substituição da fundamentação moral da responsabilidade penal por uma 

responsabilidade social. Quer dizer: se por um lado o agente não poderia ser 

culpado por ter seguido caminhos diferentes daquele que efetivamente trilhou, tendo 

em vista que o crime por ele cometido foi determinado por fatores alheios à sua 

vontade, por outro lado não se poderia negar o fato de que o comportamento 

                                         
343 Por meio do Programa de Masburgo (1882), Franz von Liszt integrou a dogmática e a política 
criminal de maneira que ao direito penal caberia encontrar meios “flexíveis e multifuncionais” para a 
ressocialização e a intimidação dos diversos tipos de delinqüentes (“criminosos adaptados, 
inadaptados ou ocasionais”). De fato: Liszt preceituava que os fins da pena seriam alteráveis 
conforme o tipo de condenado com o qual se estaria lidando. Afirmava que nos casos em que o 
condenado não tivesse possibilidade de ser corrigido, deveria ser “reduzido ao estado de inocuidade”; 
aqueles apenas que “tiveram o freio de seus maus instintos enfraquecidos”, a pena deveria ter função 
de intimidação; e finalmente, para o que possuísse um caráter desviado, em que pese “passível de 
emenda, a pena” deveria “corrigi-lo” (Liszt, Franz Von. Tratado de direito... Op. cit., p. 144). 
 
344 Na obra A história secreta da raça humana, de Michael A. Cremo e Richard L. Thompson, 
traduzida por Bhaktivedanta Book Trust (BBT Brasil), editora Aleph (São Paulo), 2004, podemos 
verificar interessantíssimas descobertas não confirmadoras da teoria evolucionista que vêm sendo 
censuradas pelas principais editoras, tendo em vista atentarem contra os interesses da elite 
científica, quase toda ela adepta à teoria da evolução. É o caso, por exemplo, de tubos metálicos 
semi-ovóides, indubitavelmente produtos de ação inteligente, encontrados em um lençol de giz 
cretáceo situado em Saint-Jean de Livet, França, no ano de 1968, por Y. Druet e H. Salfati, cuja 
datação foi dada como sendo de 65 milhões de anos! (p. 167); ou então a presença de impressões 
feitas por calçados em Wheeler Shale, perto de Antelope Spring, Utah, Estados Unidos, encontradas 
em 1968 por William J. Meister, marcadas em argila xistosa do Período Cambriano, datadas de 505 a 
590 milhões de anos (p. 167 – 171). O problema, é que de acordo com os evolucionistas, a primeira 
chegada dos seres humanos ao Novo Mundo teria se dado a 25 mil anos...(p. 27).  
 
345 Carvalho, Salo de. "Pena e Garantias". Op. cit., p.  59. 
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delituoso cometido poderia ser imputado a alguém que efetivamente vivia em 

sociedade 346.  

 Aliás, o livre-arbítrio era encarado como uma ficção inventada pelos clássicos, 

não se admitindo a existência de qualquer liberdade para a escolha entre se cometer 

ou não um crime; este seria determinado por fatores específicos que, se estudados, 

poderiam então levar o Estado a, reconhecendo-os, evitá-los 347.  

Disto tudo decorre que a finalidade da pena, já que inexistente uma 

responsabilidade moral do indivíduo, não poderia recair sobre a retribuição pura e 

simples, só podendo ser vista como um meio de defesa social contra o criminoso 

anormal 348: é que se por um lado o indivíduo não tinha “culpa” de ter cometido o 

delito, por outro a sociedade teria que de alguma forma se defender dos males que 

por ele poderiam ser causados (eis o caráter de responsabilidade social ou legal em 

lugar da responsabilidade pessoal 349 350).  

 A segregação deve ser a conseqüência desse sistema de pensamento, já que 

o indivíduo anormal deve ser retirado do meio social a fim de ser tratado (corrigido) e 

para que também não seja causa de males. Por seu turno, Salo de Carvalho afirma 

                                         
346 Idem, ibidem. 
 
347 Estes elementos que determinam a conduta criminosa estão presentes no próprio delinqüente, no 
seu corpo e na sua mente, fazendo-o um ser doente. Mesmo levando-se em conta as teorias que 
também viam nos fatores sociais as causas dos delitos, não podemos negar que, em última instância, 
a periculosidade ainda permanecia como elemento inerente ao criminoso, mormente para aferição do 
tipo de sanção e condição de sua liberdade. Ademais, se o crime decorre não da liberdade mas 
determinado por fatores médicos ou antropológicos, pressupõe-se não se tratar mais ele de um 
elemento jurídico criado pela sociedade, mas sim de um dado natural, um mal existente em si 
mesmo, independentemente da criação do legislador, o que é muito criticado principalmente pelas 
vertentes criminológicas do conflito, que vislumbram no processo de criminalização nada mais que 
uma das manifestações de controle do poder político-econômico decorrente da estrutura desigual de 
classes. 
 
348 Carvalho, Salo de. "Pena e Garantias". Op. cit., p.  59. 
 
349 Maggiore, Giuseppe. Derecho penal... Op. cit., pp. 251 – 252. 
 
350 Justamente como que desdobramento sobre esta questão a respeito da responsabilidade social ou 
legal do criminoso foi que surgiu, no início do século XX, o Correcionalistmo, escola cujo principal 
representante foi o espanhol Pedro García Dorado Montero. Nesta linha de pensamento, toda 
sociedade é vista como solidária e, portanto, todos devem se sentir responsáveis por aquele que 
acabou cometendo um delito. Daí que o individuo deve receber uma pena não porque merecedor de 
um mal, mas sim porque é um direito que lhe assiste: receber do Estado e da sociedade uma 
possibilidade de readaptação. Disto decorre a desnecessidade de um garantismo rígido, pois a ação 
punitiva estatal não representa um mal imposto como castigo, mas sim o cumprimento de um dever 
ante o direito irrenunciável que o delinqüente possui. 
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que esse incremento no isolamento do condenado conduziu a que os centros de 

reparação ou de controle social acabassem sendo cada vez mais enclausurados e 

centralizados, do que decorreu a perda da visibilidade do cumprimento da pena e do 

próprio delinqüente 351, características que vemos ainda hoje. Acrescente-se, ainda, 

que neste caso, fazia-se desnecessária a “publicidade” do cumprimento da pena, 

visto que ela não tinha mais a função de intimidação.   

No que tange à teoria da pena em testilha, parece-nos ser de muita utilidade a 

sistematização feita por Gustavo Octaviano Diniz Junqueira 352 no que diz respeito 

às variadas formas pelas quais uma sanção pode ser aplicada com o fito de impedir 

que o condenado novamente incorra num crime. Assim, de acordo com o autor, a 

prevenção especial poderia se constituir de diversos modos diferenciados: 

 a) Prevenção especial negativa de inocuização: para os indivíduos 

irrecuperáveis. Neste caso, a sanção busca eminentemente a defesa social, visto 

que segrega o indivíduo do convívio humano, evitando, assim, que ele faça mal às 

outras pessoas. 

 Trata-se de uma finalidade que, evidentemente, atenta contra o princípio da 

dignidade da pessoa humana, visto a violência extrema representada pelo ato de se 

separar o condenado do seio social, como se fosse um animal selvagem ou uma 

doença a ser evitada a todo custo. 

 b) Prevenção especial negativa de intimidação: aplicável aos condenados que 

possam ser recuperados. A pena, neste caso, age como que um castigo impingido 

sobre uma criança: por meio do sofrimento, tenta-se convencer o apenado a não 

mais cometer o delito. 

 c) Prevenção especial positiva curativa: indicada para os criminosos que são 

faceados como doentes pela criminologia, portadores de verdadeiros desvios 

patológicos, sendo considerados, portanto, anormais. Trata-se de uma visão médica 

sobre o problema, tornando-o uma questão de saúde pública.  

                                         
351 Carvalho, Salo de. "Pena e Garantias". Op. cit., p. 132. 
 
352 Junqueira, Gustavo Octaviano Diniz. Finalidades da Pena... Op. cit., pp. 78 – 91. 
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 É possível haver uma tendência política em se usar essa concepção 

criminológica para fins escusos, mormente nos Estados totalitários, visto que sob 

pretexto de curar os inimigos políticos, eles poderiam ser separados do meio social, 

sendo privados da liberdade por tempo indeterminado. 

 Além disto, a cura de um doente não possui tempo certo; logo, a pena, neste 

caso, deve ter duração indeterminada, o que se faz absolutamente incompatível com 

os princípios modernos do Estado Democrático de Direito.  

d) Prevenção especial positiva ressocializadora (programa máximo): efeito 

buscado no sentido de interiorizar no condenado os padrões e valores sociais 

preponderantes e presentes no ordenamento jurídico, reestruturando desta forma 

sua moral, imbuindo-o de novos pensamentos, crenças e atitudes positivas.  

Trata-se, portanto, de uma emenda moral. 

 A crítica que aqui se faz é que tal função violaria o principio da tolerância e da 

pluralidade presentes no espírito democrático contemporâneo.  

De fato, o Estado Democrático de Direito 353 não tem o direito de “injetar” na 

alma humana valores ou princípios éticos pelos quais eventualmente queira optar. O 

pluralismo social pressupõe justamente a existência variada de crenças e modos de 

ver o mundo, e pelo princípio da tolerância, proibi-se que o Estado interfira nos 

padrões morais internalizados pelas pessoas, constituindo-se a vida interna de cada 

um esferas invioláveis. 

Além do mais, este intento ressocializador máximo pode levar ao totalitarismo, 

na medida em que o Estado pode impor um modo de ser aos indivíduos, intervindo 

no mundo psíquico com o desejo de transformá-lo e conformá-lo aos seus ideais 

político-totalitários.  

                                         
353 Carvalho, Salo de. "Pena e Garantias". Op. cit., p. 181. 
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Acrescente-se a tudo isto a existência de uma questão que fica sem resposta: 

como poderia pretender o Estado ressocializar o delinqüente se quando deveria tê-lo 

socializado, falhou na tarefa? 354.  

 e) Prevenção especial positiva: constitui-se numa vertente bem mais atual e 

compatível com os preceitos de um Estado Democrático de Direito. Trata-se do 

fornecimento de todas as condições materiais e imateriais possíveis ao condenado, 

a fim de que possa, através de um processo interacionista com a sociedade, nela ser 

re-inserido.  

Talvez a principal ou mais importante característica desta linha de 

pensamento é que a ressocialização não se dá por imposição, mas tão somente 

pelo fornecimento de condições para tanto, ficando a cargo do condenado a 

iniciativa de querer ou não assimilar o objetivo proposto. 

Trata-se de uma vertente que se coaduna com a visão de Cezar Roberto 

Bittencourt:  

 

A vida social é naturalmente conflitiva. Se, como afirma boa 
parte da doutrina, socializar quer dizer que o delinqüente deve levar 
no futuro uma vida sem cometer novos delitos, a ressocializaçao – 
absorvendo as criticas que lhe fizeram – pode consistir em que o 
delinqüente, no futuro, abstenha-se de cometer delitos, e não em 
que, por imperativo legal, seja obrigado a adotar um sistema social 
contra o qual, através de sua conduta delitiva, manifestou sua 
dissidência. 355  

 

 4.5. DA PREVENÇÃO GERAL POSITIVA 

  

 Por intermédio da aplicação e execução da pena, a prevenção geral positiva 

busca a que se sobreleve no espírito dos demais um sentimento de confiança na 

                                         
354 Bustos Ramírez, Juan. “A pena e suas teorias”. Tradução de Cândida Silveira Saibert e Odone 
Sanguiné in Araújo Junior, João Marcello de et al. Fascículos de Ciências Penais... Op. cit., p. 102. 
 
355 Bitencourt, Cezar Roberto. Falencia da Pena... Op. Cit., p. 123. 
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força e na vigência das normas jurídicas que tutelam os bens jurídicos, bem como a 

certeza passada pelo Estado de que, apesar da violação da norma, sua 

inquebrantabilidade continua rija 356. 

 É uma teoria que não segue as vias da intimidação psicológica, como faz a 

teoria da prevenção geral negativa, nem visa especificamente à recuperação, cura 

ou ressocialização do condenado, embora este último efeito não seja negado como 

conseqüência acessória. Visa, isto sim, a reforçar ou afirmar a consciência social 

sobre a obrigação e a importância da obediência à lei 357.  

Trata-se, aliás, de uma finalidade que nos faz recordar a sociologia de 

Durkheim, quando afirmava ele que o crime, dentre outras, possuiria a função de 

reavivar e reforçar a coesão social mediante a união de todos em torno dos valores e 

sentimentos contrários àqueles que são quebrados com seu cometimento.  

 Um dos principais teorizadores que conclui pela função da qual ora tratamos é 

Günther Jakobs, com a teoria da prevenção positiva integradora ou fundamentadora: 

para ele a pena é a comunicação de que o ato lesivo cometido contra a norma 

restou marginalizada, demonstrando assim que a estabilidade do ordenamento 

jurídico permanece inalterada, de modo que a sanção acaba confirmando “a 

identidade da sociedade” visto estabilizar a vigência normativa 358.  

A pena visa ao reconhecimento da vigência da norma, consubstanciando-se 

na comunicação de que a ordem jurídica é inquebrantável e assim permanece, visto 

que a ação delituosa é justamente o não-reconhecimento da vigência.  

Nas suas palavras:   

 

A expressão de sentido jurídico-penalmente relevante de uma 
ação injusta não está na manifestação do autor acerca de como se 
imagina a configuração da realidade, e sim na tomada de postura 
perante a validez da norma que aquela suporta de maneira 

                                         
356 Dias, Jorge de Figueiredo. Questões Fundamentais de Direito... Op. cit., p. 99. 
 
357 Junqueira, Gustavo Octaviano Diniz. Finalidades da Pena... Op. cit., p. 68. 
 
358 Jakobs, Günther. A Ciência do Direito... Op. cit., p. 51. 
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inseparável: não reconhece nenhuma norma que pudesse lhe 
impedir de atuar, seja porque não conhece a norma em questão, 
seja porque a conhece, mas pretende vulnerá-la (...)” 359.  

 

 Esse modo de fundamentar a prevenção geral positiva lembra muito o 

restabelecimento da ordem jurídica preconizada por Hegel com a aplicação da pena, 

a ponto de existirem aqueles, dentre os quais Arthur Kaufmann e Muñoz Conde, que 

vislumbram Jakobs como um neoretribucionista 360.  

 Todavia, diferem-se ambas as teorias porque enquanto na teoria hegeliana da 

pena a base argumentativa é racional e o direito restabelecido é abstrato, para 

Jakobs a pena tem função social, na medida em que comunica “uma determinada 

mensagem destinada a fortalecer a confiança na vigência da norma infringida” 361.  

 Nesse mesmo sentido as palavras de Enrique Peñaranda Ramos, Carlos J. 

Suárez González e Manuel Cancio Meliá:  

 

(...) el punto de referencia em la fundamentación hegeliana de 
la pena es el concepto abstracto de Derecho, mientras que em 
Jakobs esse punto de referencia viene constituído por lãs 
condiciones de subsistencia de la sociedad, de una determinada 
sociedad. 362 

 

Jakobs não identifica na norma penal o escopo de proteção a bens jurídicos; 

aliás, o direito todo não teria e nem realizaria tal função; mesmo porque, quando o 

                                         
359 Idem. Fundamentos do direito penal. Tradução de André Luís Callegari. São Paulo: Editora dos 
Tribunais, 2003, p. 62. 
 
360 Queiroz, Paulo. Funções do Direito Penal... Op. cit., p. 47. 
 
361 Bacigalupo, Enrique. Direito penal... Op. cit., p.33. 
 
362 Peñaranda Ramos, Enrique; Suárez González, Carlos J.; Cancio Meliá, Manuel. “Consideraciones 
sobre la teoría de la imputación de Günther Jakobs” (introducción)  in Jakobs, Günther. Estúdios de 
Derecho Penal. Traducción: Enrique Peñaranda Ramos, Carlos J. Suárez González, Manuel Cancio 
Meliá. Madrid – España: Editorial Civitas, 1997, pp. 24 – 25. 
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direito penal entra em ação, já não consegue mais remediar as conseqüências já 

produzidas 363.  

Na visão de Jakobs, o que realmente se tem em mira com o direito penal é a 

tentativa em se garantir que os indivíduos se comportem de uma maneira que haja 

uma confiança geral de que os interesses valiosos para a sociedade serão 

preservados; visa-se a garantir as expectativas numa sociedade onde as relações 

não se baseiam mais na confiança inter-subjetiva, mas na crença de que cada qual 

há de cumprir com seu papel estipulado pelo sistema jurídico. 

Isto não quer dizer que não haja uma proteção de interesses socialmente 

relevantes, somente que tal efeito ocorre de forma mediata, visto que o intento 

imediato da norma penal é a garantia de que determinados comportamentos tidos 

como indesejados e desviados não ocorram 364. Daí que o injusto penal, para 

Jakobs, reside na ação, não na lesão do bem jurídico.   

 Em sendo tão essencial e importante a garantia das expectativas sociais, de 

que cada um cumpra com o seu papel estabelecido pelo direito, é que o bem jurídico 

protegido diretamente pelo direito penal é a própria norma: protegendo-a, por via 

indireta tutela-se os interesses sociais mais importantes.  

 Logo, a necessidade de punir ocorre para se “confirmar a obrigatoriedade do 

ordenamento jurídico frente aos cidadãos fiéis ao Direito”, de modo a produzir-se um 

modo de prevenção geral 365. 

 Jakobs admite a possibilidade de que a pena leve à ressocialização, porém 

de modo limitado, visto que a sanção terá uma medida predeterminada e o Estado 

não tem legitimidade para intervir na esfera interna do condenado. 

 Muito interessante a construção teórica que Jakobs faz com relação àqueles a 

quem chama de “inimigos”: para ele haveria pessoas que abandonaram o direito de 

maneira permanente, visto que de forma habitual, seja por meio de seus 

                                         
363 Idem, ibidem, p. 20. 
 
364 Smanio, Gianpaolo Poggio. Tutela penal dos interesses... Op. cit., p. 80. 
 
365 Jakobs, Günther. Estudios de derecho... Op. cit., p. 78. (citação com tradução nossa). 
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comportamentos, pelas suas ocupações profissionais ou pelo fato de estarem 

vinculados a organizações criminosas, estão absolutamente inseridos no crime.  

Essas pessoas não garantem o mínimo de expectativa e segurança de que 

cumprirão com seus papéis na comunidade; nos seus dizeres: o “inimigo” “não 

garante o mínimo de segurança cognitiva do comportamento pessoal e o manifesta 

por meio de sua conduta” 366 . 

Para tais inimigos, Jakobs preconiza a existência de um direito penal especial, 

diferente do direito penal comum: o “direito penal do inimigo ou de oposição”, 

aplicável a “uma criminalidade econômica ou organizada”, no qual haveria uma série 

de garantias flexibilizadas, dentre elas: a) uma ampla progressão dos limites da 

punibilidade, no sentido de que houvesse uma intervenção punitiva antecipada, 

baseada no ato do que ainda se possa vir a praticar (caso, por exemplo, daqueles 

que participam de uma organização criminosa, que mesmo antes de cometerem 

qualquer falta, devem ser punidos); b) a falta de redução de pena baseada na 

proximidade maior ou menor do individuo à consumação final de um ato; e c) a 

supressão de garantias processuais, como por exemplo, a incomunicabilidade do 

acusado 367. 

Vê-se que neste caso, parte Jakobs seguramente para uma linha de defesa 

social, na medida em que preconiza a neutralização desses indivíduos a fim de que 

a sociedade possa estar protegida do perigo que representam. 

A criação do “direito penal do inimigo” defendida por Jakobs se parece muito 

com uma outra teoria preconizada por Hans Welzel 368, para quem não seria em 

todos os casos que a pena visaria à prevenção. 

A sociedade se dividiria em dois tipos de massas populacionais: uma seria 

formada de pessoas “capazes de uma relação ético-social”, as quais, caso 

incorressem em um crime, certamente seriam motivadas por isoladas oportunidades 

                                         
366 Idem. A Ciência do Direito Penal... Op. cit., p. 57. 
 
367 Idem. Fundamentos do Direito Penal... Op. cit., pp. 142 – 143; idem, A Ciência do Direito Penal... 
Op. cit., pp. 54 – 56. 
 
368 Welzel, Hans. Direito penal... Op. cit., pp. 36 – 40. 
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ou conflitos. Comporiam um grupo que se submeteria a uma ordem jurídica, tendo 

participação na construção estrutural positiva da vida em comum, basicamente por 

meio de dois vínculos fundamentais: a profissão e a família. Para esse grupo, o 

primeiro momento da norma (com a cominação abstrata da pena) fixaria e garantiria 

os padrões ético-sociais; já no segundo momento, quando de sua efetiva aplicação, 

ela visaria à retribuição do crime cometido na proporção da culpa do agente. 

Portanto, a função do direito penal para esse grupo específico seria assegurar a 

natureza ético-social da sociedade. 

Um segundo grupo seria composto de pessoas incapazes de se ligar às 

normas ético-sociais, sendo em geral criminosos habituais formadores de uma 

camada anti-social. O direito penal para estes de nada valeria, merecendo um misto 

de pena e medida de segurança. Nestes casos, a função do direito penal seria a 

proteção de bens jurídicos mediante ação preventiva. Para este grupo, seria 

conveniente o uso do conceito de periculosidade, o uso de técnicas de incriminação 

por meio de tipos abertos e a aplicação de penas indeterminadas. 

 As críticas que mais se costumam fazer à teoria da prevenção positiva de 

Jakobs é o fato de que a visão sistêmica da sociedade diminuiria a importância do 

ser humano; além do mais, Jakobs, ao ligar a pena muito mais ao funcionamento do 

sistema social que ao poder estatal propriamente dito, desprezaria o importantíssimo 

fato de que há uma estreita ligação entre Estado e Direito, possuindo a pena 

eminente significado político 369. 

 Outro importante doutrinador ao qual não poderíamos deixar de referir é 

Claus Roxin.  

Em que pese alguns classificarem a sua doutrina como pertencente às 

vertentes mistas ou ecléticas, defensor que é da teoria diacrônica da pena, 

entendemos que os principais pontos por ele desenvolvidos nos levam a considerá-

la como inclusa à teoria da prevenção geral positiva, visto dar eminente destaque a 

esta função. 

                                         
369 Queiroz, Paulo. Funções do Direito Penal... Op. cit., p. 48. 
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 A prevenção geral positiva à qual adere é chamada de “limitadora”, ao 

contrário da de Jakobs, tida como “integradora” ou “fundamentadora”, visto que para 

Roxin o Estado deve se ater a uma série de limites provindos das garantias 

decorrentes dos direitos fundamentais, dos princípios do Estado Democrático de 

Direito e especificamente daqueles impostos pela culpabilidade do agente.  

 A pena possui como finalidade primordial a proteção de bens jurídicos 

mediante a produção de um sentimento de confiança na comunidade, demonstrando 

com a aplicação da pena a inquebrantabilidade da norma. Isto acarreta o 

restabelecimento da paz jurídica abalada e gera a confiança social de que o Estado 

esteja cumprindo sua função de tutela dos bens jurídicos, de modo que além de 

impedir o cometimento de delitos, a pena principalmente acabaria atuando sobre a 

consciência jurídica da população 370. 

Quanto à culpabilidade, é vista por ele como “fundamento” da pena; porém, 

adverte que isto não quer dizer, de modo algum, qualquer presença de caráter 

retributivo nos seus fins, visto ser um escopo absolutamente inconciliável com os 

princípios de um Estado Democrático. Na verdade, a culpabilidade fundamenta a 

pena no sentido de que, sem ela, não é permitido ao Estado aplicar uma sanção.  

A culpabilidade, por outro lado, é o elemento que delimita a moldura dentro da 

qual a pena deve ser aplicada, de modo que sua quantidade nunca poderá 

ultrapassar o limite máximo delineado por ela; o contrário, porém, pode acontecer: a 

sanção pode ser imposta em quantidade aquém do mínimo fixado pela 

culpabilidade, contanto que isto não importe em prejuízo ao fim principal da sanção, 

que é a prevenção positiva, e que seja útil, por outro lado, à prevenção especial 

positiva (ressocialização) do agente 371.  

 

 

                                         
370 Roxin, Claus. Estudos de Direito... Op. cit., p. 47. 
 
371 Idem. “Prevención y determinación de la pena”. In Doctrina Penal: Teoria y Práctica en las 
Ciencias Penales. Ano 3. Director: Ricardo C. Núñez. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1980, pp. 
240 – 241. 
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 4.6. DAS TEORIAS MISTAS OU UNIFICADORAS 

 

 Nas teorias mistas, unificadoras ou ecléticas, os diversos fins até agora 

preconizados ou são simplesmente justapostos - vislumbrando-se com isto a 

necessidade de que a pena vise não apenas a um fim específico - ou então são 

construídas ilações que enfatizam a prevalência de uma finalidade sobre as outras, 

sem que com isto as demais sejam abandonadas. 

 O argumento principal a favor destas vertentes é que as outras teorias não 

conseguiriam abranger a complexidade social e humana que envolve diretamente o 

problema da pena, de modo que afirmar ela possuir um único fim seria 

absolutamente ingênuo, pertencente a uma visão restrita da realidade. Daí a 

necessidade em se construir teorias de características mistas ou ecléticas que 

conseguissem, em tese, absorver todas essas complexidades e dificuldades 

existentes na questão 372.  

 Os adeptos das teorias mistas também afirmam que o fundamento da pena 

não pode residir em qualquer outra coisa que não o cometimento do crime em si 

mesmo, princípio que não seria respeitado pelas outras teorias. Assim, enquanto na 

prevenção geral negativa a intimidação da população por meio da imposição de uma 

pena em desfavor de um indivíduo seria errado porque o foco não recairia sobre a 

infração que foi realizada, na prevenção especial ela também não poderia subsistir, 

visto que acaba se concentrando naquilo que o delinqüente pode vir a realizar, 

sendo algo ofensivo à sua dignidade 373. 

 Bacigalupo 374 afirma basicamente que estas teorias preconizam a junção de 

fins retributivos (de justiça) e preventivos (sociais), sendo que suas orientações 

podem ser diferenciadas a partir de qual vetor seja o preponderante.  

                                         
372 Bitencourt, Cezar Roberto. Falencia da Pena... Op. Cit., p. 142. 
 
373 Idem, ibidem, p. 142. 
 
374 Bacigalupo, Enrique. Direito penal... Op. cit., pp.28 – 30. 
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 Neste mesmo sentido segue Mir Puig 375, visto que de acordo com este autor, 

na teoria conservadora seria enfatizada a justiça em detrimento da função social da 

pena, afirmando-se que por meio da retribuição, conseguir-se-ia prevenir delitos e 

proteger a sociedade.  

Já a segunda vertente, nomeada de progressista, buscaria à proteção dos 

bens jurídicos por meio da prevenção, funcionando a retribuição tão somente como 

limite máximo de modo a impedir que a pena seja fixada em quantidade superior à 

culpabilidade. Para esta última corrente, porém, seria possível que a pena fosse 

fixada abaixo do mínimo necessário à retribuição, desde que suficiente à prevenção. 

 Há também aqueles que defendem a idéia de que, a cada fase da pena, 

haveria uma finalidade correspondente. Chamam-se elas de teorias diacrônicas.  

 Assim, na cominação abstrata da lei, estaria o Estado visando à prevenção 

geral negativa; quando de sua aplicação, a realização da prevenção geral positiva é 

o que se estaria buscando, havendo ainda uma função secundária de confirmar a 

pena prevista in abstracto pela norma; e finalmente, quando a pena fosse 

efetivamente executada, a prevenção especial é que deveria ser a meta, tratando-se 

isto tudo, portanto, de um processo dialético.  

 Segundo Mir Puig, Claus Roxin é o defensor desta última corrente 376. Porém, 

conforme explicitamos linhas atrás, entendemos ser mais adequado à sua teoria que 

seja ela classificada como pertencente à da prevenção geral positiva limitadora, visto 

que muito enfatiza a finalidade preventiva positiva, sobrepondo-se a todas as 

demais, contanto que em consonância com a culpabilidade do agente, a qual, repita-

se, não possui qualquer ligação com a função retributiva, e que haja respeito aos 

direitos fundamentais e aos princípios basilares do Estado Democrático e Social de 

Direito.  

  

 

                                         
375 Mir Puig. Derecho Penal... Op. cit., pp. 63 – 64. 
 
376 Idem, ibidem, pp. 66 – 68. 
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 4.7. FINS DA PENA NA CRIMINALIDADE ECONÔMICO-EMPRESARIAL 

 

Nas visões de José de Faria Costa e Manuel da Costa Andrade 377, o direito 

penal econômico reclama fundamentações diferenciadas acerca dos fins da pena, 

quando comparado ao direito penal tradicional.  

Compartilhamos desta mesma idéia.   

A especificação de quais devam ser as finalidades do controle penal sobre a 

criminalidade econômico-empresarial requer estreita consideração de aspectos 

subjetivos peculiares aos white-collar crimes. Aqui a sanção penal não pode 

prescindir dos aspectos pessoais do fenômeno, aqueles que são visualizados 

principalmente no sujeito ativo do delito, ainda que deva o aplicador obediência aos 

princípios norteadores do chamado “direito penal do fato”. Mesmo porque a espécie 

e a medida da pena dependem intimamente da culpabilidade, elemento de caráter 

personalíssimo, sendo seu pressuposto (para alguns, fundamento) e limite 

intransponível 378.  

No entanto, antes de adentrarmos especificamente na questão sobre a qual 

se pretende refletir, é importante fazermos uma advertência por meio de uma 

sucinta, porém interessante experiência.  

Foi elaborado um relatório durante a Segunda Guerra Mundial a respeito dos 

índices criminais registrados antes, durante e depois que a polícia de Copenhague 

foi desarmada, desarticulada e desorganizada pelo exército alemão durante a 

invasão militar da qual foi vítima. Bem, ocorreu que neste tempo em que a cidade 

ficou sem o aparato policial, os assaltos e os latrocínios aumentaram dez vezes, ao 

passo que os índices de desfalque, fraude e homicídio permaneceram constantes.  

                                         
377 Costa, José de Faria; Andrade, Manuel da Costa. “Sobre a Concepção e os Princípios do Direito 
Penal Econômico. Notas a Propósito do Colóquio Preparatório da AIDP (Freiburg, setembro de 1982). 
In Podval, Roberto (org.). Temas de... Op. cit., pp. 115 – 116. 
 
378 Santos, Cláudia Cruz. “O Crime de Colarinho Branco, a (Des)Igualdade e o Problema dos Modelos 
de Controlo” In Podval, Roberto (org.). Temas de Direito Penal Econômico... Op. cit., p. 210. 
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A partir destes dados, poderíamos supor a possibilidade de que não fosse 

viável ou possível a generalização e a adoção de uma única teoria apenas, visto que 

talvez, para cada tipo de criminalidade haveria uma dissuasão própria 379, levando-

nos isto a um certo ceticismo quanto ao tema ventilado.  

Não podemos, contudo, olvidar do fato destas informações terem sido 

coletadas sem que, aparentemente, tenha havido um propósito científico de 

investigação sociológica, o que pode ser sinal de terem ocorrido erros metodológicos 

ou estatísticos, por exemplo a existência de variáveis sociais não levadas em conta, 

de maneira que, neste caso, os dados acabariam servindo tão somente a nos induzir 

à reflexão e à dúvida, sempre úteis nos trabalhos de pesquisa e estudo.  

As palavras de Enrique Bacigalupo não poderiam ter momento mais propício 

do que este: 

 

(...) a questão da finalidade da pena e de sua legitimação é 
realmente uma questão crucial, na qual se torna praticamente 
impossível uma resposta que possa resolver todos os problemas de 
uma vez. Como todos os problemas fundamentais, necessita-se de 
uma decisão a favor de algum dos pontos de vista que apareçam 
como suficientemente consistentes. Tal decisão não poderá ser 
admitida se com ela não se pretender encerrar a discussão a seu 
respeito e de seu conteúdo, ou melhor, se não se dogmatizar a 
decisão e dela se subtrair definitivamente os conteúdos discutíveis. 380 

 

De qualquer modo, a partir das reflexões feitas até aqui, as quais, 

obviamente, podem não ser definitivas, o apontamento de uma exclusiva finalidade 

da pena aplicável à criminalidade econômico-empresarial por certo não atende à sua 

complexidade. Daí concordarmos com as teorias mistas, segundo as quais as 

demais possuem o engano de desprezarem as complexidades e variáveis humanas 

e fáticas existentes na realidade criminosa, sejam elas quais for. 

                                         
379 Schwartz, Richard D.; Orleans, Sonya. “Sobre Sanções Legais”. Trad. de Tânia Nobre de 
Medeiros. In: Souto, Cláudio; Falcão, Joaquim. Sociologia... Ob. cit., pp. 206 – 207. 
 
380 Bacigalupo, Enrique. Direito penal... Op. cit., pp. 31 – 32. 
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Os atores econômicos que praticam infrações penais no exercício de suas 

atividades, mormente aqueles que assim o fazem de maneira habitual e de forma 

convicta, pertencem à categoria criminológica do white-collar crime, termo cunhado 

por Edwin Sutherland, como já vimos.  

São delitos cometidos através de meios sutis e imperceptíveis, porém 

capciosos, fraudulentos, em geral violando o sentimento de confiança necessário ao 

desenvolvimento ou manutenção de qualquer ordem econômica. Por outro lado, os 

agentes ativos estão inseridos em uma atmosfera dotada de características sócio-

econômicas muito mais favoráveis quando comparadas às que permeiam o meio 

onde vivem os delinqüentes “comuns”, resultando daí uma série de diferenças 

importantes a ponto delas se constituírem, basicamente, nos fatores que os definem 

como delinqüentes de “colarinhos brancos”.  

É verdade que, em geral, os fins almejados tanto por este tipo de delinqüência 

quanto pela “de rua” são as vantagens econômicas, o que nos levaria num primeiro 

momento a equipará-las; contudo, são justamente aquelas diversidades sócio-

criminológicas e criminalísticas existentes entre elas, e não os fins almejados pelos 

agentes, os fatores que geram disparidades consideráveis o bastante a ensejarem 

que a doutrina discuta se o direito penal econômico se constitui num ramo autônomo 

do ordenamento jurídico ou se faz parte de direito econômico ou do penal 381.  

Tanto são fatores essenciais esses dos quais tratamos, não podendo ser de 

forma alguma desprezados, que segundo Tiedemann os efeitos prejudiciais 

causados pelos aspectos criminológicos e criminalísticos dos delitos empresariais 

sobre os interesses individuais, a vida econômica e a ordem a que esta corresponde, 

acabam fazendo com que o bem tutelado se imponha sobre a dogmática do direito 

penal econômico 382, constituindo tais aspectos citados em elementos fundamentais 

e determinantes sobre várias questões de natureza dogmático-jurídica e político-

criminal, dentre as quais, as finalidades da pena.  

                                         
381 Dias, Jorge de Figueiredo; Andrade, Manuel da Costa. “Problemática Geral das Infracções Contra 
a Economia Nacional”. In Podval, Roberto (coord.). Temas de Direito... Op. cit., pp. 84 – 85. 
 
382 Tiedemann, Klaus. Poder... Op. cit., p. 11. 
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Vimos pela teoria do “labeling approach” que o white-collar não se sujeita aos 

efeitos transformadores da chamada criminalização primária. Não assume nova 

identidade social, visto que nenhuma outra de caráter negativo lhe é conferida pela 

sociedade, nesta incluindo o sistema penal. Também não sofre as estigmatizações 

sofridas diuturnamente pelos estratos social e economicamente menos favorecidos 

que venham a trilhar pela senda delituosa. O colarinho branco, em suma, não é 

“escolhido” a constituir parte da “delinqüência”, visto não compor nenhuma das 

camadas ordinariamente “selecionadas”.  

Para o agente de colarinho branco, sentir “na pele” as conseqüências típicas 

do “estado delinqüente” é inaceitável por ele, visto que o faz se sentir rebaixado. 

Resiste em identificar-se como “autor”, e se for alcançado pelo sistema punitivo, não 

se vê como alguém que tenha cometido um crime, e que se advirta: esta 

incapacidade não decorre de uma eventual falta de consciência de ilicitude, mas 

antes de uma postura “ética” – melhor seríamos dizer anti-ética - peculiar ao meio 

empresarial, qual seja: a de obedecer às “regras do jogo” vigentes no mercado.  

Diga-se, aliás, que esta obediência do empresário às regras que imperam 

nesse “jogo”, ainda que isto importe no cometimento de abusos considerados 

criminosos pelo ordenamento jurídico, é sentido por ele como se tivesse sido leal 

“aos valores últimos do sistema, contra a interpretação apócrifa feita pelo legislador 

que incrimina e pune” 383.  

A persecução penal, em vista disto, gera-lhe na alma um inconformismo por 

estar submetido aos efeitos sob os quais, habitualmente, deveriam estar os 

“bandidos contra quem realmente o governo deveria empenhar seus esforços...” – 

como costumam falar.  

Sua auto-imagem e o discurso que profere às autoridades e às pessoas de 

seu convívio é a de ser “um lutador”, alguém que “não sabe o que é descanso”; um 

“gerador de empregos”;  alguém “que nunca entrou numa delegacia antes!”.  

                                         
383 Costa, José de Faria; Andrade, Manuel da Costa. “Sobre a Concepção e os Princípios...” Op. cit.. 
In Podval, Roberto (org.). Temas de direito penal econômico...Op. cit., p. 116. 
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Este quadro todo que leva o criminoso de colarinho branco a sentir-se imerso 

numa atmosfera de “imunização” – expressão muito feliz de Anabela Miranda 

Rodrigues -, certamente se constitui num óbice aos efeitos desejados com a 

aplicação da sanção penal 384.   

Ademais, a linguagem do homem de negócios se dá sem atropelos e, com 

isto, ganha trânsito livre em todas instâncias sociais, dentre as quais os órgãos 

executivos e judiciários ligados ao sistema de controle penal, dado não se sentirem 

intimidados ante qualquer postura ou linguagem jurídico-forense 385: a “pompa” que 

causa temor e reverência ao pobre é utilizada pelo white-collar à sua maneira e 

benefício. 

O inconformismo do delinqüente econômico em ser tido como “autor” de um 

delito eleva-se diante da não utilização de qualquer procedimento violento ou 

ameaçador na conduta delituosa. Soma-se a isto que o white collar não se vê e, 

devemos dizer, sequer é pela sociedade visto, como alguém violento ou “perigoso”. 

Vimos, no entanto, com a teoria de Richard A. Cloward, os motivos pelos quais o 

homem de negócios não se socorre do revólver nem da faca para atingir os objetivos 

impostos pela cultura, os quais em geral são os mesmos aceitos pelos criminosos 

“comuns”, ambos adaptando-se à estrutura cultural pelo processo de “inovação”. 

Ainda quanto aos meios empregados, a criminalidade econômica é 

imperceptível, tornando o bem jurídico ainda mais suscetível de risco e lesão. 

Ninguém consegue sentir o desenrolar da ação delituosa, pois aqueles meios não 

chegam aos sentidos: são escriturações fraudulentas, afirmações enganosas feitas 

individualmente, ao público ou ao próprio Estado, apresentação de cálculos 

alterados, substituições de componentes químicos, falsificações de documentos de 

remessas de resíduos sólidos, misturas de substâncias de espécies diversas 

vendidas como se fossem de uma determinada natureza, omissões no cumprimento 

                                         
384 Rodrigues, Anabela Miranda. “Contributo para a Fundamentação de um Discurso Punitivo em 
Matéria Penal Fiscal. In Podval, Roberto (coord.). Temas de Direito... Op. cit., pp. 183. 
 
385 “Em 1986, um deputado mexicano visitou a cadeia de Cerro Hueco, Chiapas. Ali se encontrou com 
um índio tzotzil, que tinha degolado o pai e tinha sido condenado a trinta anos de prisão. Mas o 
deputado descobriu que o defunto pai levava “tortillas” e feijão, todos os dias ao meio-dia, ao seu filho 
encarcerado. Aquele preso tzotzil tinha sido interrogado e julgado em língua castelhana, da qual ele 
percebia pouco ou nada, e com a ajuda de uma boa sova tinha confessado ser o autor de uma coisa 
chamada parricídio” (Galeano, Eduardo. De pernas para o ar... Op. cit., p. 59). 
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de obrigações legais vitais ao desenvolvimento ou à organização econômica et 

caetera.  

Por outro lado, são métodos que revelam a convicção criminosa do 

delinqüente econômico, visto não ser possível o perfazimento de tais formas de 

conduta sem firme e prévia decisão interna inclinada ao desvio, havendo 

ponderações e cálculos, estes últimos tanto no que tange aos riscos, quanto aos 

ganhos. 

Devemos acrescentar que as corporações são complexas demais nas 

sociedades pós-industriais como as nossas para permitirem condutas como essas 

que foram narradas, sem que haja uma prévia e meticulosa forma organizacional 

reticular, sem hierarquia vertical com modos de gestão horizontal. De modo que 

enquanto toda essa complexidade engendrada enseja resultados ilícitos mais 

proveitosos, a aferição da culpabilidade se torna missão quase que divina. 

Com todo esse quadro criminológico (ligado às características dos agentes 

econômicos) e criminalístico (referente às peculiaridades objetivas das condutas 

ilícitas) vemos um fértil campo onde os efeitos das sanções penais podem se fazer 

sentir, devendo haver, para tanto, o devido rigor. 

Anabela Miranda Rodrigues é enfática quanto à necessidade de uma 

intensidade normativo-penal mais elevada na criminalidade econômica: “à norma se 

deve pedir, inclusivamente, que mantenha uma forte pressão punitiva sobre os 

destinatários, a fim de neutralizar justamente esta elevada capacidade de 

imunidade” 386, referindo-se ao quadro criminológico afeto ao white-collar. 

As instâncias de controle penal devem atuar com veemência, incisivamente, 

com uma força tal que desestruture toda essa moldura inquebrantável dentro da qual 

a elite criminosa se vê imunizada, sob pena de cair por terra todo e qualquer efeito 

preventivo. E essa atuação deve ser iniciada na própria feitura da norma abstrata, 

estendendo-se às instâncias executivas (incluindo órgãos policiais, Ministério Público 

e órgãos de execução penal) e judiciárias.   

                                         
386 Idem, ibidem, pp. 183 – 184. 
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 No âmbito do crime econômico-empresarial a prevenção se vê acrescida de 

importância, visto que a lesividade de bens jurídicos difusos pode ser muito alta e a 

ocorrência de danos graves com a vitimização de elevado número de pessoas é 

sobremaneira presente 387.  

Acrescente-se que vários danos apresentam acrescido grau de 

irreversibilidade, circunstância que impõe a algumas incriminações uma alta 

demanda preventiva.  

 Advertimos também que tais perigos não se resumem somente a questões 

ambientais ou de saúde pública como num primeiro momento possa parecer, 

estendendo-se também à específica realidade econômico-financeira. Exemplo disto 

é a aceleração do processo financeiro mundial, gerador de considerável risco no 

sentido de poder ensejar a paralisação da atividade produtiva “em conseqüência do 

aumento da importância dos mercados financeiros e das finanças especulativas”, 

tratando-se de um novo perigo sistêmico e global decorrente da liberalização das 

movimentações do capital no sistema financeiro.  

Esta conjuntura aumenta o grau de risco na medida em que os investidores 

influenciam-se uns aos outros, de modo que uma desestabilização ou problema 

ocorrido em uma região específica pode gerar um “efeito dominó” a se espalhar pelo 

sistema financeiro mundial 388, e é justamente esta “desestabilização ou problema” 

que pode ser o resultado de abusos do poder econômico que, se consideradas 

criminosas, merecem as mais rígidas sanções penais, especificamente as privativas 

de liberdade.  

 Portanto, todos esses problemas que podem decorrer da criminalidade 

empresarial exigem penas que visam, antes de tudo, à prevenção, porque são tão 

perniciosos que os mesmos devem ser evitados ao máximo.  

 O intento preventivo deve ser reforçado ao percebemos que o colarinho 

branco é alguém que atua no quadro de escolhas racionais, deparando-se 

                                         
387 Santos, Cláudia Cruz. “O Crime de Colarinho Branco, A (Des)Igualdade e o Problema dos Modelos 
de Controlo. In Podval, Roberto (org.). Temas de direito penal econômico... Op. cit., p. 211.  
 
388 Nunes, António José Avelãs. Neoliberalismo e direitos humanos. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, 
pp. 76 – 77. 
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constantemente com situações que lhe possibilitam analisar os benefícios e 

malefícios que possam advir de suas escolhas 389.  Esta aferição prévia do que 

pode advir de sua decisão e conduta é altamente favorável à finalidade preventiva 

negativa da pena.  

Cezar Roberto Bittencourt, aliás, afirma justamente que o pressuposto 

antropológico de se buscar a prevenção é a existência de “um indivíduo que a todo 

momento pode comparar, calculadamente, vantagens e desvantagens da realização 

do delito e da imposição da pena” 390.  

Por outro lado, sem desprezo das profundas complexidades presentes nos 

processos sociais e psicológicos relacionados às decisões humanas, a ação do 

agente corporativo acaba sendo motivada, basicamente, sob preponderância do 

pensamento utilitarista, método tipicamente econômico com o qual é familiarizado: 

as opções e a via que lhe trarão o maior lucro possível mediante os meios menos 

dispendiosos certamente serão os escolhidos.  

Este tipo de raciocínio, muito utilizado nas ciências econômicas, foi 

comentário de um interessantíssimo ensaio de Gary Becker, pelo qual, a partir de 

um enfoque econômico, efetuou uma análise sobre punição criminal.  

Afirmou Becker que dentre as opções que tenham à sua frente, os indivíduos 

decidem sempre no sentido de conseguirem as maiores utilidades possíveis:  

 

The approach taken here follows the economists’s usual 
analysis of choice and assumes that a person commits an offense if 
the expected utility to him exceeds the utility he could get by using 
his time and other resources at other activities (...). 391 

 

                                         
389 Santos, Cláudia Cruz. “O Crime de Colarinho Branco, A (Des)Igualdade e o Problema dos Modelos 
de Controlo. In Podval, Roberto (org.). Temas de direito penal econômico... Op. cit., p. 211.  
 
390 Bitencourt, Cezar Roberto. Falencia da Pena... Op. Cit., p. 124. 
 
391 Becker, Gary S. “Crime and Punishment: na Economic Approach”. In Becker, Gary S.; Landes, 
William M. Essays in the Economics of Crime and Punishment. New York: National Bureau of 
Economic Research, 1974, p. 09. 
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Portanto, dentre duas ou mais opções ante as quais se depare o agente, 

decorrendo de uma delas a possibilidade de que venha a sofrer uma sanção penal 

aflitiva, mormente se consubstanciada em privação de liberdade por não pouco 

tempo, é muito provável que opte por outro caminho que possa não lhe trazer 

grande benefício econômico, mas que lhe evitará o sofrimento desse mal ao qual 

certamente não deseja se submeter.  

A partir deste pressuposto, podemos compreender melhor porque muitas 

vezes o ator econômico faz a opção pelo crime: de um lado, o benefício material 

auferido é grande, e de outro, a conseqüência jurídica que pode decorrer da escolha 

não é proporcionalmente mais desvantajosa do que a vantagem a ser conquistada. 

Isto sem contar a auto-confiança em não ser apanhado pelo sistema penal... 

 Quanto ao aspecto do homem corporativo não ver maior vantagem na pena 

do que o benefício a ser conquistado pelo crime, devemos lembrar que tal 

desproporção favorável ao delito pode ser causada especialmente com a adoção da 

sanção pecuniária como pena principal. 

 Coleman observa que raramente as multas causam algum tipo de impacto 

nas grandes corporações, já que os lucros almejados e esperados em regra as 

ultrapassam; e mesmo quando são altos os valores destes tipos de sanções, 

“raramente são grandes o suficiente para desencorajar criminosos potenciais” 392.  

 Em 1999, por exemplo, “a empresa Pacific Bell foi multada em US$ 

44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de dólares) pela California Public Utilizeis 

Commission, por causa de propaganda e marketing enganosos”. Em que pese o 

considerável montante, documentos internos demonstraram que por meio daquela 

campanha publicitária criminosa, almejava-se um lucro de mais de US$ 

300.000.000,00 (trezentos milhões de dólares)! 393
  

 Outra característica presente na criminalidade econômico-empresarial a 

corroborar a necessidade de incisivas medidas preventivas, especificamente as 

privativas de liberdade, é o fato de que em matéria econômico-social, há um 

                                         
392 Coleman, James William. "A elite do crime". Op. cit., p.  241-242. 
 
393 Idem, ibidem, p. 42. 
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predomínio de “orientações estaduais” normativas no que tange às ações dos 

respectivos agentes 394, de modo que os valores ético-sociais acabam prevalecendo 

sobre as condutas e não sobre os resultados, algo que muito nos faz lembrar a 

doutrina de Hans Welzel.  

Daí que “o reforço efectivo daquelas orientações na consciência nacional” se 

constitui num resultado importantíssimo de ser buscado e atingido pela pena. E para 

que haja esse “reforço” sobre a necessidade do cumprimento dessas prescrições 

contidas nas normas econômicas, em geral exaradas de órgãos administrativos 

reguladores como a Agência Nacional de Petróleo, o Banco Central e a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, por exemplo, Figueiredo Dias entende ser 

apropriado que se tome como finalidade da pena a prevenção geral positiva, a fim 

de que se revalide a importância e o valor do bem jurídico sócio-econômico ofendido 

ou colocado em risco pela conduta criminosa 395.  

Neste caso, consignamos que para atingir este objetivo, a sanção deve 

possuir um efeito social eminentemente comunicativo. Ao contrário das críticas que 

se costumam fazer a respeito do caráter simbólico do direito penal, neste caso ele se 

faz essencial, visto que é justamente por meio dele que a sociedade poderá ter a 

percepção da revalidação do bem jurídico tutelado violado, da noção de que sua 

proteção continua sob o manto do direito, de que existem valores ético-sociais a 

sustentarem a tutela penal da ordem sócio-econômica e que a pretensa imunidade 

do colarinho branco é falsa, demonstrando-se com este último efeito, 

especificamente, que a igualdade deve ser um dos mais importantes valores a 

prevalecer na aplicação do direito penal, lembrando que o sentimento social de sua 

                                         
394 Muitas das condutas incriminadas pelo direito penal econômico não geram um dano material 
apreensível ou concreto passível de ser mensurado, dada a natureza difusa dos bens jurídico-penais 
sob tutela. Por isto, expondo de maneira bem simplificada, duas conseqüências imediatas ocorrem no 
controle penal em questão, dentre outras: a descrição abstrata de condutas criminosas cujas 
consumações não dependem de efetivas lesões ou perigos concretos aos bens jurídicos, 
antecipando-se com isto a tutela penal, e a necessidade de recorrer-se à imputação objetiva como 
forma de se poder atribuir responsabilidade penal (Silva, Marco Antonio Marques da. “Globalização e 
Direito Penal Econômico”. In Costa, José de Faria; Silva, Marco Antonio Marques da (coord.). Direito 
Penal Especial... Op. cit., p. 408). 
 
395 Dias, Jorge de Figueiredo. “Breves Considerações Sobre o Fundamento, o Sentido e a Aplicação 
das Penas em Direito Penal Económico. In Costa, José de Faria; Silva, Marco Antonio Marques da 
(coord.). Direito Penal Especial... Op. cit., p. 64. 
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presença no sistema de controle formal é condição sem a qual nenhum bem jurídico 

pode ser devidamente valorado positivamente e, conseqüentemente, tutelado. 

É demasiadamente importante que a bolha de imunidade dentro da qual o 

white collar esteja seja quebrada com a imposição de rígidas sanções penais, 

conseguindo-se com isto reafirmar de modo positivo a importância da integridade da 

ordem sócio-econômica tal qual idealizada pela Constituição. 

Toda essa percepção direcionada à comunidade deverá gerar, em resumo, o 

reforço do sentimento ético-econômico 396 coadunado com o padrão axiológico 

constitucional, não podendo este último aspecto em específico ser deixado de lado, 

visto que o “conceito material de bem jurídico reside (...) na realidade ou experiência 

social, sobre a qual incidem juízos de valor (grifo nosso), primeiro do constituinte, 

depois do legislador ordinário” 397. 

Acreditamos que os efeitos almejados com a prevenção positiva certamente 

têm maior influência sobre as pessoas mais próximas daquele sobre o qual recai a 

pena, e nisto encontramos outro ponto favorável a essa finalidade. É que grande 

parcela destas pessoas próximas pertence ao círculo profissional do qual o 

condenado faz parte, de maneira que tal circunstância pode propiciar que os efeitos 

positivos da pena (reforço da importância da ética econômica e a comunicação do 

Estado de que a norma que tutela o bem jurídico continua inquebrantável) tenham 

um alvo fértil e específico, visto que constituído por pessoas moldadas pela cultura 

corporativista e, portanto, intimamente relacionadas à natureza do interesse que se 

deseja revalidar com a punição. 

De maneira que diante do exposto até agora, há razões que se inclinam à 

prevenção geral negativa e à prevenção geral positiva.  

A conciliação entre ambas pode ser feita de uma maneira inspirada na teoria 

diacrônica preconizada por Roxin: a cominação abstrata da pena serviria à 

prevenção geral negativa por intimidação; a fase de aplicação, corroborando o 

                                         
396 Neste sentido, Rodrigues, Anabela Miranda. “Contributo para a Fundamentação de um Discurso 
Punitivo em Matéria Penal Fiscal. In Podval, Roberto (coord.). Temas de Direito... Op. cit., pp. 183 – 
184. 
 
397 Prado, Luiz Régis. Bem jurídico-penal e constituição... Op. cit., p. 98. 
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sancionamento abstrato, seria ocasião para que a pena ganhasse força 

comunicativo-simbólica no sentido de fazer brotar e amadurecer na sociedade os 

sentimentos ético-sociais elementares à preservação do bem jurídico ofendido, no 

caso em específico, a ordem econômica qual idealizada pelo constituinte. 

Ao contrário de algumas críticas feitas à finalidade preventiva negativa, não 

vemos que sua adoção signifique uma maior inclinação à violação do princípio da 

proporcionalidade. Aliás, nenhuma outra função específica da pena pode levar a que 

se evite tal resultado, se estivermos em face de um Estado que detenha uma 

vocação política totalitária. Tal inclinação não será minorada em função da finalidade 

da sanção abraçada pela política criminal: quando houver uma tendência despótica 

na condução de uma nação, qualquer teoria pode ser fundamento para que se 

expanda o direito penal na medida como se queira, até chegar a um direito penal do 

terror, se assim se desejar.  

A teoria que se faz a respeito do bem jurídico, em geral tido como elemento 

de racionalização e limitação das incriminações feitas pelo Estado, é uma forma de 

demonstrarmos esta idéia: de que uma política criminal pode ser totalitária sem 

embargo das teorias penais abraçadas pelo direito respectivo.   

Claus Roxin, por exemplo, dedica parte de sua atenção justamente ao fato de 

que o Estado, muitas vezes, incrimina condutas sob a alegação de se estar 

protegendo um bem jurídico, quando na verdade este bem não pode ser 

considerado como tal, dando como exemplo a incriminação que havia na Alemanha 

até 1969 sobre a prática homossexual, pela qual se alegava proteger “a estrutura 

heterossexual das relações sexuais” 398.  

Juarez Tavares, por sua vez, ressalta que o desenvolvimento da idéia e do 

conceito do bem jurídico não significou necessariamente que as políticas criminais 

correspondentes tenham buscado limitar o poder punitivo do Estado em seus 

excessos, visto que o estudo da evolução histórica desse conceito pode demonstrar 

                                         
398 Roxin, Claus. Estudos de Direito... Op. cit., p. 36. 
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que ele se moldou aos vários segmentos surgidos, independentemente de quais 

fossem eles 399. 

Podemos concluir que mesmo usando de critérios encontrados para se limitar 

o poder estatal, qual o bem jurídico, o ato de criminalização muitas vezes acaba 

sendo uma opção provinda da vontade política, ainda que haja divergências quanto 

a sua real necessidade.  

Por isto afirmamos que não é um fim ou outro da pena que induz a uma 

expansão demasiada do direito penal, mas sim o ímpeto de quem está enganado 

em achar que, por meio dele, todos os problemas possam ser solucionados, seja de 

que maneira for, prevenindo ou retribuindo, visto que seja em um quanto noutro fim, 

sempre existirá um campo aberto para as políticas totalitárias.  

Devemos consignar, no entanto, a necessidade da sempre presença do 

princípio da proporcionalidade, o qual não pode ser excluído de nenhum ramo do 

ordenamento jurídico. De modo que deverá haver uma relação proporcional entre o 

bem jurídico-penal tutelado e a sanção a ser imposta, cuja restrição aos direitos 

fundamentais nunca poderá ser feita de modo exagerado em face da importância e 

essencialidade do bem jurídico ao qual se visa proteger.   

 García Morente 400 nos ensina que Scheler, na obra O formalismo na ética e a 

ética material dos valores, classificou os valores segundo os grupos aos quais 

pertencem: os valores úteis (adequado, inadequado, conveniente, incoveniente, et 

caetera), os valores vitais (como forte ou fraco), os lógicos (quais a verdade e 

falsidade), os estéticos (belo, feio), os éticos (como justo, injusto), e por fim, os 

valores religiosos (como santo ou profano).  

 Essas classes não se distanciam umas das outras tão somente, mas também 

a partir de um ponto neutro criterioso ao qual García Morente atribui como sendo “a 

indiferença”.  Assim, diante da opção ou necessidade em se sacrificar algum valor, 

será possível escolher aquele que estiver mais perto do ponto de indiferença em 

benefício daqueles que forem mais importantes ou essenciais. Por isto afirma o 

                                         
399 Tavares, Juarez. Teoria do Injusto Penal... Ob. cit., pp. 182 e 185. 
 
400 Idem, ibidem, p. 304 – 306. 
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filósofo que a “hierarquia” é uma categoria pertencente à ontologia dos valores, visto 

que nas relações múltiplas destes últimos não há indiferença 401.  

 Pois tendo isto sido exposto, agora pensemos na Constituição Federal: ao 

dispor sobre direitos, princípios, bens, interesses, situações, sistemas et caetera, ela 

faz opções valorativas. Justamente a partir daí é que se faz possível elaborar uma 

hierarquia axiológica sempre que haja situações nas quais se deva optar em diminuir 

um ou mais valores em benefício de outros, sem que aqueles aos quais não se 

tenha dado preponderância sejam anulados com isto.  

 O princípio da proporcionalidade não está expresso na Constituição, havendo 

quem o considere mais como princípio geral de direito que princípio constitucional 

propriamente dito 402. É certo, porém, que a Constituição positivou princípios, logo, 

normas de conteúdo axiológico, de modo que tendo em vista os casos concretos 403, 

serão escalonados a ponto de uns prevalecerem sobre os outros, sem contudo que 

sejam anulados 404. 

Pois entre a liberdade individual do empresário e as condições sócio-

econômicas necessárias à coexistência social pacífica, digna, livre, justa e 

igualitária, certamente deverão prevalecer as últimas. 

 Advirta-se que a restrição penal deve ser proporcional nos três momentos 

distintos da pena – cominação, aplicação e execução -, especialmente no segundo, 

onde deverá haver uma proporção entre aquilo que concretamente foi feito pelo 

infrator e a sanção a ser aplicada 405, sendo a culpabilidade, neste caso, elemento 

essencial ao qual deve se ater o magistrado. 

 Aliás, citada a culpabilidade, não podemos esquecer do caráter retributivo que 

a sanção penal não pode deixar de apresentar. 

                                         
401 García Morente, Manuel. Fundamentos de filosofia: lições preliminares. Tradução de Guilhermo de 
la Cruz Coronado. São Paulo: Mestre Jou, 1980, p. 304.  
 
402 Bonavides, Paulo. Curso de Direito Constitucional... Op. cit., pp. 400 – 401. 
 
403 Idem, ibidem, p. 400, 423, 425 e 426. 
 
404 Idem, ibidem, pp. 629 a 632. 
 
405 Corrêa Junior, Alceu. Confisco Penal... Ob. cit., p. 129. 
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 Justamente uma das principais críticas dirigidas às teorias da pena é que 

seria ilusório tentar impingir a ela um caráter socialmente funcional unicamente, 

quando de forma efetiva, a sanção para o indivíduo que a sofre é um castigo. Tal 

abstração levaria, nas palavras de Juan Bustos Ramírez, a que “o indivíduo 

concreto” seja “transformado em coisa” e o direito penal seja desumanizado 406. 

 Concordamos com esta crítica formulada. 

  Todas as teorias da pena que olvidam de seu caráter retributivo, sob o 

argumento de que o Estado Democrático de Direito não pode permitir que ela o 

tenha, esquece-se que quando efetivamente aplicada e executada, é tida pelo 

apenado e pela sociedade como castigo pelo mal que fez. 

 Não negamos que a finalidade retributiva não possa conduzir o sistema penal 

e sua política criminal, visto o Estado não ser o realizador da Justiça transcende na 

Terra nem qualquer tipo de depositário da boa moral. No entanto, não podemos 

aceitar a ausência desta realidade sociológica sentida por todos, de maneira que, de 

alguma forma, ela deve entrar, sim, em consideração quando da fixação de quais 

sejam ou devam ser os fins da sanção penal. 

 Aquele que a recebe, sente-na como castigo, e isto é irrefutável 407; os 

terceiros que assistem ao processo, à condenação e, que de alguma forma, 

participam da execução, invariavelmente são tocados pela convicção de que o 

criminoso está “pagando pelo que fez”.  

 Por mais teorias que elaboremos, não podemos negar o fato de que, seja qual 

for o fim da pena considerada pela política criminal ou pelo direito de um Estado, aos 

particulares ela sempre terá o sentido imediato de uma retribuição pelo mal 

cometido.  

Temos que a retribuição, aqui, deva ser concretizada por meio da 

culpabilidade, desempenhando esta o papel de dar fundamentação à pena, o que no 

                                         
406 Bustos Ramírez, Juan. “A pena e suas teorias”. Tradução de Cândida Silveira Saibert e Odone 
Sanguiné in Araújo Junior, João Marcello de et al. Fascículos de Ciências Penais... Ob. cit., p. 99. 
 
407 Reale Júnior, Miguel. Instituições de Direito Penal... Op. cit., p. 44. 
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entendimento de Roxin, só pode assim funcionar como significando o marco dentro 

do qual se possa decidir com vistas últimas à prevenção 408. 

Aliás, tanto as teorias da prevenção quanto da retribuição concordam quanto 

a isto: que a culpabilidade criará a moldura dentro da qual a sanção poderá ser 

dosada quando de sua aplicação. A discussão entre ambas, na verdade, reduz-se 

tão somente à possibilidade ou não em se reduzir a pena abaixo do mínimo 

demarcado pela culpabilidade 409.  

Ao contrário de Roxin 410, não vemos com acerto a possibilidade de que a 

pena possa ser reduzida aquém do mínimo previsto; ainda que a retribuição não 

constitua seu fim principal, ela deve, porém, desempenhar um relevante papel no 

âmbito do direito penal econômico, onde a lesividade dos bens e os valores sócio-

econômicos são consideravelmente altos e muitas vezes irreversíveis, a 

estigmatização social sobre o colarinho branco é quase nula e os meios para o 

cometimento dos crimes são especialmente planejados, exigindo-se para tanto 

sutileza, competência organizacional, conhecimentos jurídicos, domínio de técnicas 

contábeis ou tecnológicas, processos administrativos, gerenciais e financeiros 

complexos, planejamento, cálculo custo-benefício, enfim: tudo aquilo que pressupõe 

uma adesão prévia e refletida a favor do delito.  

De modo que não se levar em conta o caráter retributivo pode até mesmo 

anular o efeito de prevenção geral. Isto sem contar o dever em se responder aos 

anseios de que o colarinho branco seja punido tanto quanto o criminoso de “rua” o é, 

sob pena do Estado ver-se enfraquecido e os sentimentos éticos sócio-econômicos 

não verem campo fértil para surgimento e desenvolvimento, sendo trazido à baila, 

novamente, a necessidade da igualdade no processo de controle social formal, sob 

pena dos efeitos da prevenção positiva não se verem concretizados. 

Luciano Feldens é partidário de que a criminalidade de colarinho branco 

receba uma “especial reprovação” pela lesão causada aos bens mais caros aos 

                                         
408 Roxin, Claus. “Prevención y...” In Doctrina Penal... Op. cit., p. 240. 
 
409 Idem, ibidem, p. 240. 
 
410 Idem, ibidem, pp. 240 – 241. 
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objetivos, fundamentos e princípios do Estado Democrático Social de Direito, 

mormente e em última instância, ao princípio da dignidade da pessoa humana: “a 

esses delitos há se reservar, como imposição lógica, as mais graves sanções 

propiciadas pelo sistema de Direito Penal (...)” 411. 

De fato, os atos de abuso do poder econômico, mormente os que importem 

em condutas criminosas, geram efeitos altamente perniciosos que podem atingir, por 

meio do ataque aos interesses difusos que são absolutamente essenciais à 

sobrevivência do grupo, a estrutura sócio-econômica de um povo.  

Saliente-se, ainda, que muitos perigos globais dos quais possam advir danos 

irreversíveis, ao contrário daqueles presentes na natureza, quais terremotos e 

tempestades, são produzidos em regra a partir de decisões humanas 412, o que 

eleva a um alto nível o grau de reprovação das condutas cometidas. 

Temos, portanto, que a finalidade na cominação abstrata seja a prevenção 

geral negativa; que quando da sua efetiva aplicação, esta fase seja uma 

confirmação da primeira, como nos ensina Roxin, ocasião propícia a que se dê 

caráter simbólico à sanção no sentido de se promover a prevenção positiva, sendo 

essencial que na dosagem do quantum, seja fixada a pena não abaixo de um 

mínimo que corresponda à justa retribuição pela conduta. 

 No que tange aos efeitos preventivos especiais, concentrados especialmente 

quando da execução da pena, parece-nos que serão muito prováveis de ocorrer 

positivamente. É que a quantidade e o tipo de pena a ser aplicada sobre o agente de 

colarinho branco, se de fato for proporcional à sua culpabilidade (retribuindo o mal 

causado) e for numa medida suficiente à prevenção geral, certamente não será ela 

pouco intensa, de modo que o efeito intimidador sobre a pessoa condenada terá 

grande chance de ser provocada.  

 Acrescentem-se, neste passo, as palavras de Oliveira e Rodas: 

 

                                         
411 Feldens, Luciano. Tutela Penal de Interesses Difusos... Op. cit., p. 88. 
 
412 Silva Sánchez, Jesús-Maria. A expansão do Direito Penal... Op. cit., p. 29. 
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Alcança-se mais facilmente esse efeito (prevenção especial) no 
direito penal econômico, em virtude de a estigmatização advinda da 
pena ser menos suscetível de tisnar a imagem do delinqüente e da 
reação à aplicação da pena ser atitude de indignação moral e de 
negação ou neutralização da culpa, ou, ainda, de vergonha ou 
humilhação. Revelando o crime econômico um defeito de 
socialização, relacionado com sua atitude pessoal em face da 
matéria sócio-econômica, cabe ao Estado dar ao transgressor 
condições favoráveis para que não volte a delinqüir. 413 

  

 De fato, constitui dever do Estado proporcionar os meios necessários a que o 

condenado assimile a ética econômica consubstanciada no não ataque aos bens 

jurídicos relacionados à sua atividade, o que corresponderia à prevenção especial 

positiva.  

 Isto não significa impor um determinado padrão axiológico escolhido pelo 

Estado, visto que se traduziria em violação dos princípios elementares de sua 

essência democrática. Significa tão somente possibilitar e oferecer os meios para 

tanto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
413 Oliveira, Gesner et Rodas, João Grandino. Direito e Economia da Concorrência... Ob. cit., p. 347. 
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 5 - CONCLUSÃO 

 

 Iniciamos nossa dissertação pela verificação de que o processo de 

socialização pressupõe a existência de um respectivo controle social, o qual pode 

ser informal, caracterizado pela decorrência de sanções não institucionalizadas, 

difusas e em geral desproporcionais, ou formal, caso em que as conseqüências pelo 

não cumprimento das expectativas normativo-sociais são institucionalizadas e 

racionalizadas.  

 Muitas vezes a pressão social informal se faz incapaz de evitar que as 

condutas humanas ofendam ou ponham em perigo os interesses sociais mais 

importantes e sem os quais não pode haver uma coexistência pacífica, livre, justa e 

igualitária. Daí o Estado intervir apelando ao controle formal, dentre os quais o direito 

penal, visto possuir um grau de coercibilidade mais intensa e efetiva do que o 

restante do ordenamento jurídico, além de proporcionar vantagens outras quais a 

previsibilidade de suas sanções, sua proporcionalidade, racionalidade e publicidade 

das condutas tidas como ilícitas.  

 Assim como aconteceu a diversas outras realidades sociais existentes, a 

economia, diante da ausência de uma ética responsável e um individualismo 

exacerbado que visa eminentemente à busca de lucros e à concentração de capital, 

passou a ser objeto de tutela do controle social formal consistente no direito penal 

econômico, cuja criação e gestão é exclusiva do Estado. 

 Neste modo de controle, a concretização de uma maior coercibilidade se faz 

justamente por meio da cominação, aplicação e execução de sanções aflitivas, de 

natureza penal, portanto.  

Ressaltemos que a opção por tal tipo de controle deve ser feita tão somente 

em face das condutas que impossibilitam a construção de uma coexistência pacífica, 

justa e igualitária (condição que é pressuposto da efetividade da dignidade da 

pessoa humana).  
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 A legitimidade do Estado criminalizar comportamentos reside justamente aí: 

na necessidade em se promover as condições essenciais ao alcance dessas 

situações citadas e que não haja outra forma eficaz de ser efetuada a tutela dos 

bens ou interesses essenciais à existência de tais condições. Ademais, as sanções 

cominadas e aplicadas devem ser proporcionais ao perigo ou à ofensa às quais 

pode estar submetido o bem ou interesse. 

 Na procura da legitimidade pelo uso de tal forma de controle verificamos que 

a ordem econômica como bem jurídico-penal se constitui num interesse social de 

caráter difuso de indubitável merecimento de tutela, visto que da forma como 

idealizada pela Constituição Federal, trata-se de um conjunto de condições sem as 

quais nem a coexistência social pacífica, justa e igualitária, nem a concretização da 

dignidade da pessoa humana tornam-se possíveis. 

 Acrescente-se que a necessidade da proteção penal recair sobre a ordem 

econômica se faz ainda mais evidente ao verificarmos que das condutas que a 

ofendam ou a coloquem em risco pode haver impactos significativamente graves não 

apenas sobre a economia em si mesma (ordem econômica stricto sensu), mas 

também sobre vários outros bens, sejam eles supra-individuais quais o meio 

ambiente e as relações de consumo, sejam eles individuais como a vida, a saúde e o 

patrimônio público ou particular de alguém (ordem econômica lato sensu).  

 Tais condutas, ao contrário do sentimento e da percepção coletiva que neste 

ponto certamente se engana, apresentam um intenso caráter ético negativo e 

conduzem a perniciosos e gravíssimos efeitos. Os comportamentos que extrapolam 

os limites impostos pelo ordenamento jurídico, invariavelmente, acabam por também 

ferir os elementos axiológicos escolhidos e positivados pela nação na Constituição 

Federal como preponderantes, sem os quais não se considera ser possível nossa 

convivência. De modo que incriminá-los significa justamente reafirmar o conteúdo 

ético da ordem econômico-social idealizado e positivado pela Constituição, bem 

como dar proteção aos bens e interesses que foram tidos como essenciais pelo 

diploma maior. 

 Antevendo que um dos principais fundamentos a legitimar a intervenção penal 

sobre a atividade econômica seria o desenvolvimento de uma teoria da pena a seu 
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respeito, não pudemos deixar de tangenciar os aspectos criminológicos e 

criminalísticos que envolvem os delitos econômico-empresariais. Por isto dedicamos 

uma seção da dissertação à criminalidade do colarinho branco, visto que a classe 

empresarial delinqüente possui as características de tal categoria criminológica, 

possuindo nuances e aspectos que não poderiam ser desprezados.  

 Os agentes de colarinho branco sentem-se imunizados ante os efeitos da 

persecução penal, contribuindo a sociedade para tal sentimento, nesta incluindo o 

próprio sistema de persecução, visto estigmatizarem e escolherem desigualmente os 

indivíduos das camadas menos privilegiadas para que componham a “delinqüência”, 

esquecendo-se da elite econômica criminosa.  

 Em geral, sob o ponto de vista jurídico-formal, os crimes econômicos não 

diferem dos crimes de “rua”, e no que tange aos efeitos criminológicos e 

criminalísticos, geralmente são muito mais lesivos e perniciosos do que os 

segundos; ademais, os sujeitos ativos de tais delitos não são menos merecedores 

de reprimenda penal que os assaltantes ou quadrilheiros só pelo fato de não usarem 

violência ou grave ameaça quando do cometimento de suas infrações. A uma, 

porque a violência de seus efeitos, ao contrário do que se pensa, na verdade são 

muitas vezes mais intensas, e a duas, porque o uso de meios mais “limpos” pelos 

primeiros é decorrência tão somente da diferença no acesso aos meios ilegítimos 

para o alcance dos objetivos almejados. 

 A seguir, tratamos dos objetivos buscados através da cominação, aplicação e 

execução das sanções no direito penal econômico, visto que a descoberta de quais 

sejam ou devam ser os fins da pena para a delinqüência econômico-empresarial é o 

mesmo que chegarmos ao motivo primordial sobre a existência de tal ramo do 

ordenamento jurídico. 

 Após a exposição e discussão referente às diversas teorias sobre quais 

devam ser seus fins, levando-se em conta as características criminológicas de seus 

agentes e suas relações com a sociedade e o sistema penal, os elementos 

criminalísticos presentes em suas condutas e mais a essencialidade da ordem sócio-

econômica a ser tutelada, concluímos que o direito penal econômico deve intervir 

incisivamente sobre o abuso do poder econômico, mormente aquele que tenda a 
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lesionar os bens jurídicos supra-individuais essenciais à coexistência pacífica, 

segura, justa e igualitária, buscando-se primordialmente a prevenção e, 

secundariamente, a retribuição. 

 Seguindo a esteira da maior parte da doutrina internacional, vimos que as 

incriminações econômicas devem ser punidas com medidas privativas de liberdade, 

não diferentemente do que se faz em face da criminalidade “de rua”, já que 

constituem numa causa de graves e amplos danos, mostrando-se os agentes ativos 

respectivos serem perseverantes e usuários de “refinados métodos fraudulentos”, 

causadores de perigo à vida econômica, ao patrimônio de muitas pessoas 414 e de 

indivíduos especificados.  

 Soma-se a esta razão o cálculo utilitarista que caracteriza as decisões que se 

desenvolvem nas atividades empresariais, fator que exige um elemento efetivamente 

desestimulante à conduta criminosa a qual, muitas vezes, gera lucros muito 

superiores aos valores aplicados nas penas pecuniárias.  

 Verificamos e advertimos, porém, que o direito penal econômico haverá de se 

ater aos princípios do Estado Democrático e Social de Direito quais o do pluralismo 

social, da tolerância, da proporcionalidade, da fragmentariedade e da 

subsidiariedade, ao mesmo tempo em que também deverá abandonar muitos dos 

preceitos dogmáticos construídos pelo direito penal clássico ou iluminista, os quais, 

definitivamente, não podem receber o manto da inflexibilidade, visto serem 

construções jurídicas históricas e não absolutas.  

 

 

 

 

 

                                         
414 Tiedemann, Klaus. Poder Económico y Delito... Op. cit., p. 162. 
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