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INTRODUÇÃO

O Direito Penal Econômico no Brasil está em plena construção. 

Hoje convivemos com inúmeras leis extravagantes que objetivam con-

ferir maior segurança jurídica e higidez aos diversos segmentos da eco-

nomia, tutelando o mercado e a livre concorrência, o sistema �nanceiro 

nacional, a capacidade arrecadatória do Estado, as relações de consumo, 

a sustentabilidade do meio ambiente em face da necessidade de manu-

tenção da capacidade de produção de bens, para �car nos exemplos que 

mais se destacam quando se trata de criminalidade econômica.

Além das diversas questões que têm surgido em torno da tenta-

tiva de formulação de uma Teoria Geral do Direito Penal Econômico, 

aquela que mais tem despertado a atenção dos juristas e vem sendo foco 

de pesquisas na tentativa de aprimoramento da dogmática penal, sobre-

tudo no Direito Penal da Europa, de mesma tradição jurídica que a nos-

sa, é a questão da autoria nos crimes que são praticados em nome e no 

interesse da pessoa jurídica, problema que, a princípio, para se chegar a 

uma solução de bom termo, deve ser solucionado em certa medida rom-

pendo-se com categorias penais clássicas ou então com a reformulação 

do pensamento acerca de institutos consagrados e mesmo incrustados 

no Direito Penal tradicional.

E pensamos que o aprimoramento do instituto da autoria em se 

tratando de criminalidade tributária e econômica praticada no âmbito 

e no interesse do ente coletivo também implica, necessariamente, outra 

questão igualmente polêmica: saber da conformação e legitimidade de 

responsabilizar-se penalmente a pessoa jurídica nos crimes econômicos 

nos quais �guram como agente do fato delituoso, do ponto de vista da 

análise estrutural do tipo penal, ou, se preferirmos, a partir do estudo 

do princípio da reserva legal e os desdobramentos daí decorrentes, em 

especial no que respeita à veri�cação da autoria ou à constatação de 
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quem, de um lado, possui a capacidade de realização da conduta típica, 
segundo os elementos que se extraem do próprio tipo penal, no seu as-
pecto formal e material, e, de outro, daquele que de fato praticou a ação 
típica, ou, se preferirmos, quem executou materialmente o crime.

E tal questionamento encontra sede mais apropriada em matéria 
de criminalidade econômica e tributária, posto que os fatos são, em re-
gra, praticados pela pessoa jurídica, não pelos sócios ou representantes 
legais da mesma. É que há crimes que são quali�cados por elementos ou 
circunstâncias especiais, sejam tais elementos relacionados ao sujeito do 
crime, sejam eles relacionados a certas circunstâncias do fato delituoso.

Nessa ótica, para que seja imputada determinada conduta ao su-
jeito do crime, é necessário que ele preencha esse elemento “quali�cado” 
do tipo penal, ou, por outro lado, que esse elemento especial possa ser 
subsumível naquele que pratica o injusto penal. E por vezes não são per-
feitamente identi�cáveis tais elementos naquele a quem a �gura típica é 
dirigida, o agente que deve se comportar conforme o Direito, logo, em 
certa medida, conduzir-se de modo a não violar, ofender ou causar dano 
ou perigo de dano ao bem jurídico tutelado pela norma penal e referen-
ciado a alguma qualidade especí�ca que torna determinados agentes, e 
não outros, os destinatários do dever de não contrariar aquela especí�ca 
norma penal.

São exemplos do quanto aqui se expôs: os crimes contra a ordem 
tributária, quando o sujeito passivo ou o devedor do tributo (ou o subs-
tituto tributário) é a pessoa jurídica (Lei nº 8.137/1990, arts. 1º e 2º); 
também os crimes contra a ordem econômica, notadamente o crime de 
abuso do poder econômico com o �m de dominar o mercado ou elimi-
nar a concorrência (Lei nº 8.137/1990, arts. 4º e 5º).

Em tais casos, para �car só nesses exemplos, o elemento especial 
ou quali�cado exigido pelo tipo penal somente poderá ser subsumido 
àquele que tem relação fática e jurídica diretamente referenciada pelo 
bem jurídico ou ao objeto jurídico do delito. Nessas circunstâncias, 
sempre que esse elemento quali�cado se apresentar na pessoa jurídica, 
segundo pensamos, não haveria como se responsabilizar penalmente a 
pessoa física, já que esta mantém relação distante do delito, consideran-
do que a pessoa física não é detentora daqueles elementos especiais ou 
quali�cados que fazem parte do injusto penal.
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Essas são as questões que se pretende tratar no presente trabalho, 
sem antes deixar de passar por elementos essenciais de Teoria Geral do 
Direito Penal, tais como a noção de bem jurídico-penal e bem jurídico
-penal coletivo ou difuso; os fundamentos e �nalidade da tutela penal em 
matéria de criminalidade econômica; o princípio da legalidade ou reser-
va legal no contexto desse mesmo fenômeno criminógeno; e, por �m, a 
classi�cação dos crimes, com ênfase na categoria dos crimes especiais.
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1
O BEM JURÍDICO-PENAL E 

CRIMINALIDADE ECONÔMICA

1.1. Bem jurídico-penal: de"nição e fundamentos

O legislador, para alcançar incriminar comportamentos que pos-
sam se enquadrar no conceito de injusto penal, deve se mirar na busca 
dos valores que são mais caros à sociedade, no seu modo de vida e estar 

atento aos padrões éticos e culturais de sua comunidade, da sociedade 

que integra. Por certo que a norma penal não poderá criminalizar me-

ramente desvios de comportamentos éticos, senão que a conduta, para 

muito além de ferir o padrão ético, pela gravidade da transgressão, me-

reça o repúdio da sociedade e seja intolerável a ponto de ensejar o des-

mantelamento de um modo de vida ou da própria paz social.

Mas o conteúdo do injusto penal não poderá ser expressão de 

todo e qualquer valor experimentado pela sociedade. A lei penal so-

mente poderá ser expressão última de desvios de comportamentos, vi-

sando reprimi-los ou sancioná-los, quando outros mecanismos de cor-

reção não lograrem êxito como instrumento de prevenção e repressão 

social e fracassarem no seu desiderato de preservação da ordem e paz 

social. Daí por que é limitado ou delimitado o alcance da norma penal, 

devido principalmente ao seu caráter fragmentário e subsidiário para a 

tutela de valores ou interesses de uma dada comunidade.

O Direito Penal se preocupa, em certa medida, com valores que 

possuam repercussão na esfera jurídica do cidadão, razão por que são 
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excluídos de seu campo de atuação simples desvios de comportamento 

moral. Como bem a�rmou Toledo (2002, p. 12), o Direito Penal “não 

pode colocar-se em oposição aos valores morais dominantes”. E ao ele-

ger valores com repercussão jurídica, o Direito Penal moderno utiliza-

se da técnica de proteção de bens jurídicos, que são, por assim dizer, a 

expressão dos valores tidos por indissociáveis e inseparáveis da socieda-

de – o objeto de proteção da norma penal.

Devido ao caráter subsidiário e fragmentário da norma penal, o 

legislador somente eleva à categoria de crime condutas que afrontem a 

ordem preestabelecida e violadoras de bens jurídicos, que possam cau-

sar dano ou perigo de lesão a valores preponderantes e fundamentais 

da sociedade, tais como a vida (homicídio, lesão corporal), o direito de 

propriedade (roubo, furto, apropriação indébita), a atividade �nanceira 

do Estado e a higidez das �nanças públicas (sonegação �scal, apropria-

ção indevida de tributos), a sustentabilidade do meio ambiente (crimes 

contra a fauna e a �ora, patrimônio cultural), o sistema de crédito, con-

sumo, livre comércio e meio de pagamentos (crimes contra a ordem 

econômica e �nanceira) etc.

Nessas hipóteses, outros ramos do Direito que são dotados de re-

gime de persuasão ou instrumentos de coação menos rigorosos e que 

não têm na pena restritiva de liberdade seu principal instrumento de 

repressão poderiam falhar na tutela de bens jurídicos, colocando em 

risco a paz social.

Essa característica da norma penal como direito de ultima ratio 

foi enfatizada por Toledo (2002, p. 14), para quem o Direito Penal tem 

esse caráter limitado, destacando seu duplo aspecto: ser norma subsi-

diária na proteção de bens jurídicos, estando sua atuação condicionada 

à importância ou gravidade da lesão, real ou potencial, sem que com 

isso seja negada a autonomia do Direito Penal, “reduzindo-o à condição 

de mero sancionador de ilícitos construídos em outras áreas do direito”.

Esse mesmo aspecto da norma penal é novamente ressaltado por 

Toledo (2002, p. 15), quando, aduzindo ser o Direito Penal fragmen-

tário, a�rma que existe uma in�nidade de fatos ilícitos reconhecidos 

pelo ordenamento jurídico, todavia somente os mais graves serão obje-

to de interesse para efeito de criminalização, para depois ressaltar que 

“na construção do injusto típico penal” o ordenamento opera de forma 

autônoma, sem qualquer dependência de outros ramos do Direito, e ex-
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plicita tal circunstância a�rmando que o Direito Penal utiliza-se de con-

ceitos que podem ser extensos ou cercados de outras especi�cidades, 

diversas daquelas consideradas pela norma extrapenal, e cita o caso do 

crime de estelionato, no qual o conceito de posse não é o mesmo que lhe 

empresta o Direito Civil, lembrando ainda o conceito de coisa móvel no 

crime de furto, em que sucede situação semelhante.

Mas, por oportuno, não deve a norma penal se descurar de ele-

mentos ou conceitos que não lhe são próprios a �m de alterar a natureza 

das coisas tão somente para atender a �nalidade de política criminal 

ou conveniência do legislador penal, ou, ainda, de adequação da �gura 

típica, a �m de facilitar a persecução penal e a produção de prova em 

desfavor do réu, até mesmo como técnica de indevida inversão do ônus 

da prova ou que possa implicar di�culdade de transpor o arti�cialismo 

exagerado do conceito adotado na construção do injusto penal, relegan-

do totalmente a natureza das coisas, embora saibamos que o tipo penal 

pode ser também formado por meio de elementos normativos.

São exemplos do quanto aqui se a�rma os crimes contra a or-

dem tributária, contra o meio ambiente, contra a ordem econômica e 

o sistema �nanceiro, cujos tipos penais se valem, em grande medida, 

de elementos informadores que não são típicos do Direito Penal, mas 

sim de outros ramos do Direito, como de fato acontece com o conceito 

de devedor do tributo ou de sujeito ativo e passivo da relação jurídico-

tributária que é subjacente aos crimes de sonegação �scal e apropriação 

indébita de tributos, e porque não dizer, mesmo do conceito de “tributo 

devido”, que são especí�cos do Direito Tributário. Também nos casos 

dos crimes contra as relações de consumo, no tocante ao correto alcance 

dos conceitos de consumidor, fornecedor, produtor etc.

De sorte que, ao �nal, para perquirir se houve violação ou afronta 

ao bem jurídico-penal, notadamente nos últimos exemplos menciona-

dos, é sempre imperioso fazer um trabalho de hermenêutica que busque 

o melhor sentindo da norma penal também à luz de outros ramos do 

Direito, se daí forem provenientes os elementos e conceitos que com-

põem o tipo penal, sem que isso signi�que a descaracterização da nor-

ma penal em si mesma, nem mesmo indevida subordinação do Direito 

Penal a outras normas não pertencentes à sua esfera própria, ou, como 

bem esclareceu Toledo (2002, p. 14), que, após ressaltar que tal ordem 

de ideias não implica a negação da autonomia do Direito Penal e tam-
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bém não representa caracterizá-lo como Direito sancionador de ilícitos 
“construídos em outras áreas do direito”, a�rmou:

Ao con�ná-lo dentro de certos limites, situando-se harmoniosamente 
no ordenamento jurídico total, não pretendemos outra coisa senão 
extrair as consequências lógicas da de�nição de um dos elementos do 
conceito de crime – a ilicitude ou antijuridicidade – ou seja, ver no 
crime a relação de contrariedade entre o fato e o ordenamento jurídico 
no seu todo. Que quer isso dizer? Quer dizer que se, de um lado, nem 
todo fato ilícito reúne os elementos necessários para subsumir-se a um 
fato típico penal, de outro, o crime deve ser sempre um fato ilícito para 
o todo do direito.

Por isso pode-se a�rmar que, na análise do bem jurídico que o 
Direito Penal pretende tutelar, não é equivocado falar-se numa relação 
de mútua referência em relação aos valores fundamentais consagrados 
pela sociedade considerada e reconhecidos pelo Direito como tal, seja 
o valor fundamental tutelado por via direta da norma penal, ou exclusi-
vamente por ela ou, ainda, quando seja objeto de tutela primacialmente 
por outros ramos do Direito e pela norma penal somente em caráter 
subsidiário, devido, sobretudo, à natureza de norma de ultima ratio que 
lhe é inerente.

Toledo (2002, p. 15), a respeito, escreveu que “não se deve afastar 
a hipótese de ter o Direito Penal, excepcionalmente, que ‘adiantar-se’ na 
incriminação de fatos danosos para os quais não se haja encontrado so-
lução adequada em outras áreas extrapenais”, advertindo, outrossim, que, 
embora sejam casos raros e sem negar a regra geral, merecem ser tratados 
com cautela, a �m de que não sejam criminalizadas condutas que, embora 
reprováveis, tenham duvidosa repercussão para o Direito Penal.

Nesse desiderato, imprescindível ao legislador perquirir sobre 
quais os valores fundamentais mais caros à sociedade e aos seus indiví-
duos que efetivamente são merecedores da tutela do Direito Penal (as-
pecto material do princípio da reserva legal). Buscará se servir de nortes 
ofertados não somente pela política criminal, mas, sobretudo, deverá se 
mirar naqueles valores expressamente ou implicitamente grafados na 
Constituição Federal, podendo-se dar destaque, dentre outros, aos prin-
cípios que seguem:

Princípio da proporcionalidade-razoabilidade: como nú-
cleo fundamental e garantidor do cidadão contra redução 
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excessiva de um direito constitucional (dentre os quais se en-

contra o direito à manutenção de sua liberdade pessoal e de 

locomoção), quando em con�ito ou em confronto com ou-

tro direito dotado também de dignidade constitucional como 

expressão do Estado Democrático de Direito e dele derivado, 

podemos destacar o princípio da proporcionalidade (e razoa-

bilidade), regra de ponderação de valores constitucionais e 

instrumento de hermenêutica.

 Barroso (1996, p. 217) ensina que, não obstante a Constitui-

ção de 1988 não ter consagrado expressamente o princípio da 

razoabilidade, de qualquer modo fez prever a cláusula do due 

processo of law no inciso LIV do artigo 5º, com o seguinte 

teor: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem 

o devido processo legal.

 E o consagrado Constitucionalista prossegue: Diante disso, 

abrem-se duas linhas de construção constitucional, uma e ou-

tra conducentes ao mesmo resultado: o princípio da razoabili-

dade integra o direito constitucional brasileiro, devendo o teste 

de razoabilidade ser aplicado pelo intérprete da Constituição em 

qualquer caso submetido ao seu conhecimento. A primeira linha, 

mais inspirada na doutrina alemã, vislumbrará o princípio da 

razoabilidade como inerente ao Estado de direito, integrando de 

modo implícito o sistema, como um princípio constitucional não 

escrito. De outra parte, os que optarem pela in�uência norte-a-

mericana pretenderão extraí-lo da cláusula do devido processo 

legal, sustentando que a razoabilidade das leis se torna exigível 

por força do caráter substantivo que se deve dar à cláusula.

 Barroso (1996, p. 218) !naliza então aduzindo que: Mesmo 

em um país como o Brasil, em que a Constituição é prolixa e 

casuística, há um amplo espaço de utilização do princípio da 

razoabilidade como instrumento de contenção do ímpeto arbi-

trário que, não infrequentemente, estigmatiza a prática política 

brasileira.

Princípio da ofensividade (lesividade) da conduta: do prin-

cípio da proporcionalidade-razoabilidade decorre o princípio 

geral em Direito Penal da ofensividade e lesividade – a condu-

ta criminosa deve repercutir no bem jurídico-penal, causan-
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do-lhe dano efetivo ou potencial risco de lesão, daí a se afastar 
o mero juízo de presunção de perigo de dano. A restrição da 
liberdade pessoal, em qualquer de suas formas de senti-la, não 
se coaduna com a imputação de “delitos de presunção”. Na 
ponderação de valores constitucionais, os �ns não justi�cam 
os meios. O Direito Administrativo, por exemplo, possui ins-
trumentos mais consentâneos com a realidade de determina-
das condutas quantitativa e qualitativamente sem relevância 
penal (produto com data de validade já ultrapassada, mas sem 
nenhum potencial de dano, porque ainda próprio ao consu-
mo; pequena queimada sem repercussão ao meio ambiente ou 
à saúde de outrem).

Princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos e da frag-

mentariedade: também em obediência ao postulado do Es-
tado Democrático de Direito, bem como o princípio da dig-
nidade humana, que lhe é correlato, o Direito Penal deve se 
preocupar com a tutela de valores jurídico-constitucionais 
essenciais à vida e à dignidade do Homem, reconhecidos e de-
clarados explícita ou implicitamente no texto constitucional.

Assim, o legislador penal deve ater-se somente ao que for estri-
tamente necessário, deve criminalizar tão somente fatos que duramente 
atentem contra a paz social e as condições de vida da comunidade. Fatos 
sem relevância penal, ou, por outro lado, de menor signi�cância, devem 
ser objeto de preocupação de outras instâncias de controle (Direito Ci-
vil, Administrativo), liberando o Direito Penal para controle de condu-
tas verdadeiramente perturbadoras da sociedade.

É de se concluir, portanto, que tais preceitos e valores são decor-
rência indissociável do princípio da reserva legal, que não poderão ser 
desprezados pelo legislador penal na construção do tipo incriminador, 
sob pena de, logo na origem, deslegitimar o injusto penal, violando, em 
última análise, a própria Constituição, não sendo de todo equivocado 
falarmos na existência de um princípio de reserva constitucional de cri-
minalização.

Feitas essas considerações, é imperioso informar, a�nal, algumas 
questões que estão em torno do conceito de bem jurídico-penal, segun-
do a doutrina, pelo que passamos a lhe dar destaque.
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Toledo (2002, p. 15-16) a�rmou que: “Bem, em um sentido muito 
amplo, é tudo o que se apresenta como digno, útil, necessário, valioso”. 
E prosseguindo, arremata: “Os bens são, pois, coisas reais ou objetos 
imateriais que, além de serem o que são, ‘valem’”. E, por isso mesmo, 
por todos almejados e disputados, podendo, portanto, �car “expostos a 
certos perigos de ataques ou sujeitos a determinadas lesões”, aduzindo, 
ademais, o saudoso jurista, que: “dentre o imenso número de bens exis-
tentes, seleciona o direito aqueles que reputa ‘dignos de proteção’ e os 
erige em ‘bens jurídicos’”.

Hans Welzel (1969 apud Toledo, 2002, p. 16), por seu turno, ensi-
nava que o bem jurídico é aquele “bem vital ou individual que, devido ao 
seu signi�cado social, é juridicamente protegido”, podendo ele se apre-
sentar, segundo o penalista, na forma de objeto psicofísico (a vida) ou 
objeto espiritual-ideal (a honra), de uma situação real (inviolabilidade do 
domicílio), ou uma ligação vital (relação de casamento ou parentesco), 
uma relação jurídica (propriedade, direito de caça), ou mesmo decorrer 
de um comportamento de terceiro (lealdade do funcionário público, no 
crime de corrupção). Bem jurídico é, na concepção de Welzel, “toda si-
tuação social desejada que o direito quer garantir contra lesões”.

Fragoso (1995, p. 265), ao tratar do bem jurídico-penal, escreveu que

O bem jurídico não é apenas um esquema conceitual, visando 
proporcionar uma solução técnica de nossa questão: é o bem humano 
ou da vida social que se procura preservar, cuja natureza e qualidade 
depende, sem dúvida, do sentido que a norma tem ou que a ela é 
atribuído, constituindo, em qualquer caso, uma realidade contemplada 
pelo direito. Bem jurídico é um bem protegido pelo direito: é, portanto, 
um valor da vida humana que o direito reconhece, e a cuja preservação 
é disposta a norma jurídica.

Aduziu então Fragoso (1995, p. 265) que o bem jurídico poderá 
ser um estado (a integridade corporal), um sentimento (a honra ou o 
respeito aos mortos), um direito subjetivo (a propriedade) e mesmo um 
bem corpóreo ou incorpóreo e, escrevendo sobre conceitos mais vagos 
e imprecisos em Direito Penal, tais como a fé pública, moral pública, 
saúde pública, intimamente relacionados aos ilícitos penais cometidos 
contra a coletividade, logo, são delitos que afrontam interesses difusos 
e coletivos da sociedade, o mesmo autor (1995, p. 266) assevera que 
a imprecisão dos conceitos se deve ao fato de que, na verdade, “cor-



DIREITO PENAL ECONÔMICO E AUTORIA NO CRIME TRIBUTÁRIO PRATICADO EM NOME E NO INTERESSE DA PESSOA JURÍDICA

32

respondem a bens ou valores abstratos ou ideativos, representando um 

sentimento, um estado ou interesse coletivos”, sem que isso signi�que 

que não possam igualmente ser representativos de uma “concreta reali-

dade social”, esta sim alcançada pela tutela da norma penal, daí Fragoso 

(1995, p. 266) também enfatizar que o “interesse” não é o próprio bem 

protegido, mas sim, em realidade, a coisa ou bem de vida a ele referen-

ciado, sendo o interesse apenas “um aspecto subjetivo ou de um juízo 

de valor sobre o bem como tal”, e conclui: “Não é possível a�rmar que 

existe um interesse, sem um juízo ou uma opinião sobre a capacidade ou 

idoneidade do bem para satisfazer uma necessidade”.

Outro aspecto do bem jurídico que merece ser ressaltado, como 

demonstra Fragoso (1995, p. 266), é que este também é tomado em con-

ta para a classi�cação e identi�cação dos crimes na parte especial do 

Código Penal, auxiliando o intérprete por ocasião da aplicação da nor-

ma penal, o que de fato é de ser levado em consideração, pois, muitas 

vezes, não obstante o objeto material do crime que foi expressamente ou 

implicitamente indicado pelo tipo penal, para o julgador chegar ao en-

tendimento de que no caso concreto há um desvalor no comportamento 

do agente do suposto fato delituoso, é necessário saber se para além da 

ocorrência de prejuízo ou perigo de dano ao objeto material houve tam-

bém intolerável ou grave afronta ao bem jurídico tutelado pela lei penal.

A importância dessa consideração resta bem evidenciada em tex-

to de Toledo (2002, p. 14), para quem existem ações que causam danos 

desprezíveis ao bem jurídico tutelado pela norma penal, motivo que au-

toriza considerar a conduta não abrangida pelo injusto penal, o que é 

expressão, ademais, do princípio da insigni�cância.

Fragoso (1995, p. 267) também esteve sensível a este aspecto do 

bem jurídico, quando a�rma que o desvalor da conduta está relacionado 

a vários fatores “mais importantes do que a simples causação do evento”, 

escrevendo, ainda, que

Basta considerar que geralmente não se pune toda e qualquer ofensa 

ao bem jurídico, mas somente aquela que é praticada de certa forma, 

ou por certos meios, ou por certas pessoas (crimes próprios), e, em 

qualquer caso, havendo um determinado conteúdo psicológico na ação 

(culpabilidade).
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Como acentuou Eduardo Correia (1968 apud Toledo, 2002, p. 18, 

nota 30), o bem jurídico não é algo que possa se entender como sendo 

“um dado da realidade empírica colocado sob a proteção da ordem ju-

rídica”, e prossegue:

Tal concepção dava a�nal lugar, no seu positivismo estreito, a confundir 

o objecto da tutela jurídico-criminal com o objecto da acção, ou seja, a 

pessoa ou coisa sobre que, no plano causal, a actividade criminosa se 

exerce.

Como norma de ultima ratio, parece ser impensável ao Direito 

Penal, de índole liberal e democrático, comprometido com os valores e 

fundamentos da ordem constitucional, desvincular-se do critério obje-

tivo e material que é imanente ao conceito de bem jurídico, fornecendo 

contornos seguros primeiro para a construção do injusto penal, inclu-

sive por razões de política criminal, no que respeita à necessidade de se 

dar proteção à sociedade através da criminalização de determinada con-

duta considerada grave ou intolerável e, com isso, dar tutela mais efetiva 

a determinado “bem da vida”, tornado essencial à coletividade, e, num 

segundo momento, impedir que o legislador se arvore de ímpeto para 

a formulação de tipos penais que não são representativos de qualquer 

ameaça de lesão ou de dano, mesmo potencial a bens jurídicos, posto 

que, consoante asseverou Toledo (2002, p. 19), não se pode admitir a 

punição do ânimo, ou permitir a existência de um sistema penal “que 

pretendesse punir o agente pelo seu modo de ser ou de pensar”, citando 

os crimes de perigo abstrato como resquício desse modo de pensar o 

Direito Penal.

Para Dias (2007, p. 113-114), a noção de bem jurídico envolve a 

temática da função do Direito Penal relacionada ao conceito material 

de crime, sob dois aspectos. Um que o autor denomina de teleológico-

funcional, na medida em que entende que o conceito material de crime 

não pode ser decorrente das ideias emergentes daquilo que o mestre de 

Coimbra entende por ordem extrajurídica e extrapenal, mas sim da 

“própria função que ao Direito Penal se adscrevesse no sistema jurídi-

co-social”. Outro que o renomado penalista entende ser racional, pois, 

segundo essa concepção, o conteúdo material do delito resultaria da ca-

racterística do Direito Penal de ultima ratio ou de tutela subsidiária de 
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bens jurídicos revestidos de dignidade penal, que, se lesionados, tornam 

a ação delitiva “digna e necessitada de pena”.

Dias (2007, p. 114) ensina também que a noção de bem jurídico 

até o momento ainda não é dotada de toda precisão e nitidez, capaz 

de torná-lo seguro e convertê-lo então em um conceito fechado capaz 

de determinar, “além de toda dúvida possível”, quais condutas podem e 

quais não podem ser criminalizadas, muito embora haja consenso na 

comunidade jurídica acerca do seu “núcleo essencial”, que, na criação 

do autor, permite de%nir o bem jurídico como a

expressão de um interesse, da pessoa ou da comunidade, na manutenção 

ou integridade de um certo estado, objecto ou bem em si mesmo 

socialmente relevante e por isso juridicamente reconhecido como valioso.

Outro jurista de renome, Bitencourt (2010, p. 306), escreve que 

“o bem jurídico constitui a base da estrutura e interpretação dos tipos 

penais”. Todavia, não se identi%ca somente com a ratio legis. Para além, 

é necessário que tenha

um sentido social próprio, anterior à norma penal e em si mesmo decidido, 

caso contrário, não seria capaz de servir a sua função sistemática, de 

parâmetros e limites do preceito penal e de contrapartida das causas de 

justi$cação na hipótese de con+ito de valorações.

Referido autor, após a%rmar que o conceito de bem jurídico data 

do início do século XIX, entende que o mesmo pode ser de%nido “como 

todo valor da vida humana protegido pelo Direito”, estando o injusto 

penal representado na “lesão ou perigo de lesão do bem juridicamente 

protegido”.

De sua parte, o insigne jurista por todos nós estudado, Hungria 

(1958, p. 10-11), após a%rmar que “Bem é tudo aquilo que satisfaz a 

uma necessidade da existência humana”, seja o homem individualmente 

considerado, seja o homem “em estado de sociedade”, sendo interesse a 

avaliação ou representação subjetiva do bem como tal, deduz que

Bem ou interesse jurídico-penalmente protegido é o que dispõe da 

reforçada tutela penal (vida, integridade corporal, patrimônio, honra, 

liberdade, moralidade pública, fé pública, organização familiar, 

segurança do Estado, paz internacional etc).
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Digno de ser referenciado é o pensamento de Bruno (2005, p. 
6-7), que ensinou que o bem jurídico está no centro do preceito que 
contém a lei penal e da respectiva descrição do fato punível que está im-
plícita no preceito da norma, lembrando, ainda, também, que, na parte 
especial do Código Penal, é o bem jurídico que vai determinar a classi-
�cação dos fatos puníveis, acrescentando:

Através da proteção de bens jurídicos, o �m do Direito Penal transcende 
da defesa de condições puramente materiais à proteção de valores, pois 
o que chamamos, em linguagem técnica, bens jurídicos, são valores da 
vida individual ou coletiva, valores da cultura que, na maioria dos casos, 
fazem objeto de preceitos tanto jurídicos, quanto morais.

Também em Hassemer (2005, p. 56) veri�camos que o conceito 
de bem jurídico-penal surgiu com o Iluminismo, como já destacado, 
e, segundo o penalista alemão, por elaboração de Paul Johann Anselm 
Feuerbach, no século XIX, fundado na contrariedade então existente de 
um Direito Penal com conotação eminentemente moralista (ou ético), 
que não satisfazia a necessidade de que a conduta criminosa fosse ex-
plicada tendo por fundamento “a prova de que esta conduta lesiona in-
teresses reais de outros homens, precisamente ‘bens jurídicos’”. O autor 
segue sua exposição atestando que

A repreensão à violação de uma norma (moral ou ética) não pode 
ser su�ciente ao legislador como fundamento da conduta humana 
merecedora de pena. Ele precisa antes provar a lesão de um bem 
jurídico: apresentar uma vítima desta conduta e indicar quanto a esta a 
lesão de bens, de interesses.

A �m de elucidar um pouco mais a discussão que gira em torno 
do bem jurídico-penal, como objeto de proteção da tutela penal, expres-
so no conteúdo material da norma penal representativo de um valor 
fundamental, logo, no bem da vida a que visa o Direito Penal tutelar e, 
por outro lado, no mesmo diapasão, alguma incerteza relativamente ao 
próprio conceito de bem jurídico-penal, convém trazer à baila o enten-
dimento acerca do tema do Professor Reale Júnior (2009, p. 21-25).

O autor, ao estudar o assunto, escreveu que a norma penal incri-
minadora tem como limite material “a proteção de valores fundamen-
tais à convivência social”, a ser observado, sobretudo, num contexto de 
crescente e indevida criminalização de condutas sem aparente ofensivi-
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dade ou dignidade penal, geradora de in!ação legislativa penal, que, 

segundo seu entendimento, tem sido motivo de uma administrativiza-

ção do Direito Penal, a convertê-lo em mero regulamento, sancionador 

de condutas que descumprem regras de conveniência da Administração 

Pública, cuja matéria antes era de natureza disciplinar. Nesse sentindo, a 

norma penal objetiva muito mais organizar do que propriamente pro-

teger, o que a destitui de sua &nalidade essencial que é “consagrar valo-

res e tutelá-los”.

Reale Júnior (2009, p. 21-25), ainda falando sobre a função do 

bem jurídico, aduz que “o valor protegido deve alcançar dignidade pe-

nal, havendo formas de comportamento que atingem esses valores tute-

lados penalmente de modo signi&cativo” e, indo além, revela predileção 

pelo termo “valor” ao se reportar ao bem jurídico. E explica o ilustre 

penalista: “O termo ‘bem’ não deixa de fazer uma referência ao que se 

possui, prevalecendo o aspecto da pertença a alguém, seja o bem mate-

rial ou imaterial”.

Por essa razão, o autor a&rma que mais atende à &nalidade do 

Direito Penal falar-se em valor, posto que, segundo entende, a missão 

maior da norma penal é “impor a positividade de valores”. De acordo 

com o jurista, o valor é algo que precisa ser apreendido pelo legislador 

por ocasião da edição da norma penal, enfatizando que esta apreensão 

deve ser norteada em conformidade com as “circunstâncias e da atmos-

fera espiritual” num dado período histórico-cultural.

Este é, em síntese, o pensamento do Professor Reale Júnior acerca 

das nuances do bem jurídico-penal, ou, segundo seu texto, do valor que 

merece a tutela jurídico-penal.

E por último, convém mencionar que são coisas diversas o bem 

jurídico-penal e o objeto material do delito. Novamente, para esclare-

cer a distinção que deve ser processada entre um e outro, melhor citar os 

exemplos referidos por Toledo (2002, p. 20). Vale dizer, o crime de homi-

cídio tem no corpo humano seu objeto material e o direito à vida como 

o bem jurídico tutelado pelo Direito Penal, esclarecendo o autor que tal 

fato nada mais denota do que “o objeto de tutela são valores ético-sociais, 

não apenas as coisas materiais sobre que recai a ação criminosa”.
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1.2. Bem jurídico-penal coletivo ou difuso

Agora, resta ingressarmos na noção do que seja o bem jurídico
-penal coletivo ou difuso, pelo que passamos ao tema, sendo digno de 
relevo e imprescindível, pela lucidez de suas ideias e do magní�co pen-

samento contemporâneo do Direito Penal, trazer à baila o ensinamento 

de Dias (2007, p. 133-154) para o esclarecimento de questões que estão 

na base do fundamento da existência entre nós de bens jurídicos difu-

sos e coletivos. Vamos aqui apenas pontuar algumas das ponderações 

do autor sobre a matéria.

Dias (2007, p. 134) considera que o Direito Penal nas sociedades 

democráticas atuais está consubstanciado na função exclusiva de tu-

tela subsidiária de bens jurídico-penais, cujo paradigma data desde 

o século XVII e creditado ao “movimento do Iluminismo Penal”, muito 

embora se constate outro movimento mais recente que esteja discutindo 

tal função da norma penal à luz de um Direito Penal que se encontre 

inserido no que se pode denominar de um sistema social, ou dentro 

da problemática ligada ao que a doutrina, a partir da Alemanha, con-

vencionou chamar da “sociedade de risco”, conectada diretamente aos 

problemas da “pós-modernidade” e da “globalização”, consoante escreve 

o Professor de Coimbra.

Segundo ainda o mestre de Coimbra, tais fenômenos sugerem ao 

Direito Penal o aparecimento de novos problemas típicos de uma so-

ciedade em transformação, para cuja solução é necessário um pensar 

diverso daquele modo comum de raciocinar o Direito Penal baseado em 

ações humanas bem delineadas, cuja contenção era satisfeita com a tute-

la penal conferida “a clássicos bens jurídicos” (por exemplo: vida, saúde, 

propriedade), próprios de um “Direito Penal liberal e extremadamente 

antropocêntrico”. Assim, o autor chega a a�rmar que estamos a adentrar 

numa nova fase do Direito Penal, mais voltado a questões típicas de uma 

sociedade “tecnológica, massi�cada e global”.

E a elucidação de uma tal dinâmica contemporânea do Direito 

Penal a lançar um olhar novo sobre o modo como se tem entendido o 

bem jurídico, como fonte legitimadora da tutela penal, torna-se im-

prescindível nesse momento histórico, a par das inúmeras condutas que 

muito mais do que a lesão dos clássicos valores irrenunciáveis da pessoa 

humana, tais como a vida, a integridade física, o patrimônio, a liberdade 
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sexual etc., causam prejuízo ou perigo de dano irremediável a interes-
ses coletivos e, portanto, transindividuais ou difusos, e que nem sempre 
encontram referencial ou uma conexão estreita com aqueles valores do 
indivíduo.

Como já a�rmamos, podemos citar como exemplos desses “no-
vos valores ou interesses coletivos ou difusos”, típicos da sociedade 
moderna ou do “risco”, como a denominam alguns doutrinadores, a 
necessidade de tutela penal da ordem econômica (1), tributária (2) e 
�nanceira (3), e, ainda, a proteção de um meio ambiente sustentável (4).

No que respeita aos interesses mencionados objeto da tutela pe-
nal, podemos assim explicitá-los:

(1) tutela penal da ordem econômica: sua proteção é de salutar 
importância para a manutenção da higidez do sistema eco-
nômico como um todo considerado, tutelando as relações de 
consumo, nomeadamente de molde a evitar abusos praticados 
contra o indivíduo consumidor, o aumento despropositado 
dos preços dos produtos e serviços; a livre iniciativa e a liber-
dade de concorrência segundo as regras de mercado, evitan-
do-se a criação de monopólios ou a criação de conglomerados 
empresariais que de alguma forma pretendam o aumento abu-
sivo de preços ou a manipulação do mercado em prejuízo da 
cadeia produtiva;

(2) tutela penal da ordem tributária: a capacidade arrecadatória 
do Estado também é digna de tutela penal, permitindo-lhe a 
consecução de políticas públicas, fornecendo serviços de saú-
de, educação, saneamento básico etc., essenciais à vida e ao 
bem-estar da população;

(3) tutela penal do sistema �nanceiro: tratando-se da proteção 
do sistema �nanceiro, é importante a intervenção da norma 
penal como ultima ratio, a �m de tutelar interesses transin-
dividuais que têm sua expressão no mercado de capitais, na 
segurança, organização e con�ança da atividade �nanceira e 
de suas instituições;

(4) tutela penal do meio ambiente: no tocante ao meio ambien-
te, é preocupação crescente a necessidade da tutela penal, não 
somente como condição imprescindível à sobrevivência do 
homem e preservação das espécies, mas também tendo em 
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conta os danos causados pela atividade econômica sem freios, 
a demandar a atuação do Direito Penal no �rme propósito de 
coibir atividades que extrapolem para além do risco normal 
de cada atividade considerada causando danos ou colocando 
em perigo a sustentabilidade do meio ambiente.

Com o surgimento dessa categoria de bem jurídico-penal, que a 
doutrina quer quali�car como difusa ou coletiva, dado que eventuais 
prejuízos ou danos causados aos interesses tutelados pela norma penal 
no mais das vezes alcançam não o indivíduo somente, mas toda uma co-
letividade, a quebrar um paradigma do Direito Penal “clássico”, todo ele 
estruturado nas raízes do Iluminismo, não é incomum encontrar enten-
dimentos de que estamos em meio a uma crise do bem jurídico-penal 
e da própria legitimidade e do modelo de intervenção penal, posto que, 
segundo entendimento de uma corrente doutrinária, não seria função 
da norma penal a tutela de interesses que só indiretamente tocam ao 
indivíduo, como é a hipótese dos chamados bens jurídicos supraindivi-
duais, por natureza imateriais e marcados por uma profunda imprecisão 
quanto a sua determinabilidade e conceito.

Daí que parte das críticas reside no fato de que, com o advento da 
sociedade do risco e a intervenção da norma penal nessa seara, todas as 
iniciativas político-criminais têm como fundamento estabelecer a tutela 
de garantias e de bens cujo conteúdo é por demais amplo e invariavel-
mente abstrato, sempre em contraposição e em prejuízo de uma inter-
venção somente quando se vislumbre a ocorrência de lesões concretas 
e individuais.

Nesse diapasão, o Professor de Coimbra, Dias (2005, p. 135), es-
creve que a superação da controvérsia somente pode ter-se com o reco-
nhecimento de que

A adequação do Direito Penal à “sociedade do risco” implica por isso 
uma nova política criminal, que abandone a função minimalista de 
tutela de bens jurídicos e aceite uma função promocional e propulsora 
de valores orientadores da acção humana na vida comunitária.

Ainda, em Dias (2005, p. 136), é de se destacar em complemento 
seu pensamento acerca do estágio atual da discussão.

O mestre de Coimbra aduz, em síntese, que o Direito Penal está 
reagindo a tal estado de coisas e às di�culdades de adaptação a esta 
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“nova ordem jurídica”, principalmente por reconhecer que não pode 
mais �car preso a antigos paradigmas centrados na tutela de bens jurí-
dicos somente quando se “veri�quem resultados lesivos das condições 
de vida da humanidade”, nomeadamente quando se está a falar de da-
nos ao meio ambiente, relacionados à genética, à atividade econômi-
co-�nanceira, terrorismo, ao que acrescentamos a instabilidade social 
gerada pela criminalidade organizada. O Direito Penal tem admitido, 
em algum grau, que seu “arsenal punitivo” deve intervir em momento 
que antecede a causação do dano, impedindo-o ou prevenindo a sua 
ocorrência, focando, portanto, a tutela penal, desde logo, na potenciali-
dade lesiva da conduta ou no perigo de dano que representa para o bem 
jurídico-penal.

Dias (2005, p. 136) lembra que, inserida no contexto da contro-
vérsia ora estabelecida, que propugna pela adoção de uma nova dogmá-
tica jurídico-penal que relega a um segundo plano ou mesmo o aban-
dono de princípios nucleares do Direito Penal (tais como o princípio 
da individualização da responsabilidade penal, da imputação objetiva e 
subjetiva e demais princípios que estão na base da Teoria do Crime e da 
autoria), está também o

Problema que se agrava extraordinariamente quando as condutas 
perigosas têm lugar no seio de empresas, de grupos ou de equipas 
com complexa divisão de tarefas e a suspeita da sua prática recai sobre 
um grande e indeterminável número de pessoas, cuja interacção, 
coordenada ou casual, é fonte do perigo que, por sua vez, contribui para 
a veri�cação de um risco global.

E tal sede de discussão é de vital importância quando o tema são 
os problemas jurídico-penais decorrentes da sociedade do risco, no-
tadamente se levando em conta que os grandes riscos e os danos deles 
decorrentes são potencializados pelos grandes conglomerados empre-
sariais, na consecução de seus negócios, sem que seja necessário men-
cionar os casos em que a empresa, ou a pessoa jurídica que a tem por 
representação formal, é criada para o �m precípuo de exercer atividades 
ilícitas, a serviço, portanto, do crime organizado.

Nesse passo, encontra-se outra discussão que mais adiante será 
tratada no presente trabalho, a saber: o problema da imputação jurídi-
co-penal da culpa ou da responsabilidade penal, quando o crime é pra-
ticado no seio da pessoa jurídica, em seu nome e exclusivo interesse, por 
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seus administradores e representantes legais (tema que padece de melhor 

aprofundamento no Direito Penal brasileiro e que se encontra em franca 

evolução se tivermos em conta o Direito Comparado).

O Professor Figueiredo Dias (2005, p. 136) a�rma que, no pano-

rama atual da responsabilidade penal pelos crimes praticados no seio ou 

no interesse da pessoa jurídica, a doutrina tem concluído que estamos 

experimentando o que se pode caracterizar como o “fenômeno da irres-

ponsabilidade organizada”, fragilizando, em última análise, a �nalidade 

essencial da norma penal tornando-a ine�caz para a tutela do bem ju-

rídico-penal que é afrontado em larga escala quando o ilícito é perpe-

trado no âmbito da atividade empresarial, decorrendo de tal aspecto 

a urgência para a sistematização mais adequada da matéria. Escreve o 

Professor Dias, ademais, em arremate sobre tais questões, que

[...] o modelo tradicional da imputação jurídico-penal parece falhar 

rotundamente; como também quando se persista em manter um 

modelo puramente individual de responsabilidade penal, que empresta 

nova e mais forte razão à alegação de que o sistema penal está de há 

muito pensado em termos de atingir preferencialmente os estratos e os 

membros socialmente mais desfavorecidos ou excluídos da população.

1.3. Proteção de interesses difusos e coletivos e crimes 

econômicos

Em face da dicotomia estabelecida entre Direito Penal do bem 

jurídico e Direito Penal da sociedade do risco, o mestre de Coimbra 

propõe a subsistência do primeiro, ainda que no contexto de uma nor-

ma penal adaptada à realidade dos problemas emergentes deste “novo 

modelo de sociedade”, pelo que, na esteira do entendimento de Dias 

(2005, p. 144), realmente, o fato de o Direito Penal estar adstrito à tutela 

subsidiária de bens jurídicos não signi�ca admitir a sua intervenção tão 

somente nas hipóteses em que haja efetiva lesão a valores fundamentais 

da vida, lembrando o renomado jurista a legitimidade da punição da 

tentativa, situação em que não se pode a�rmar pela existência de efeti-

va lesão ao bem jurídico; todavia, por opção político-criminal, pode-se 

concluir que se trata de técnica normativa que visa, em reforço, prevenir, 

ou inibir, por antecipação da tutela penal, que a conduta delituosa, em 

concreto, possa, de algum modo, causar prejuízos aos mais relevantes 
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interesses ou valores da comunidade, “que em nada contradiz a função 
penal de tutela de bens jurídicos”.

Menciona Dias, que é mesmo comum ao legislador penal “ante-

cipar a tutela penal”, através dos delitos de perigo, para os quais não é 

relevante ao tipo penal saber se se concretizou dano ao bem jurídico, 

importando, sim, aos elementos do injusto penal a “mera colocação em 

perigo do bem jurídico protegido”.

E, segundo ainda o autor, não devem prosperar as críticas ao mo-

delo antecipatório de superação de riscos ou perigo de dano ao bem 

jurídico-penal, que considera legítimo desde que encontre seu limite na 

função por excelência da norma penal, que é a proteção de bens jurídi-

cos. De sorte que, como exposto nas lições do Professor de Coimbra, 

no âmbito desse novo modo de pensar o Direito Penal e o bem jurídico 

que lhe é subjacente como objeto de proteção, é mesmo necessária a uti-

lização da técnica de formulação de tipos penais de perigo, com maior 

ênfase do que ocorre regularmente, dadas as peculiaridades e projeção 

das condutas danosas que são levadas a cabo quando se está a falar de 

crimes na sociedade do risco.

E, nesse ponto do tema, é razoável então outra a�rmativa, a de 

que, realmente, é legítima a categoria jurídico-penal dos “bens jurídicos 

coletivos”, ou difusos, caminhando em paralelo ao bem jurídico indi-

vidual, ou, como ensina Dias (2005, p. 149), ao lado dos bens jurídicos 

que possuem algum “referente individual”, pois, do quanto foi exposto, 

é inegável que com o advento da sociedade do risco o Direito Penal pas-

sou a reconhecer a existência de “autênticos bens jurídicos sociais, co-

munitários, universais, colectivos”, merecedores da tutela penal devido 

à relevância dos valores sociais postos em risco, que igualmente podem 

desestabilizar a paz social, a segurança e bem-estar dos indivíduos, em 

última análise, ainda que somente re�examente, como é o caso de algu-

mas condutas lesivas ao meio ambiente, à ordem tributária e ao sistema 

�nanceiro, por exemplo.

Para além dessa assertiva, é forçoso reconhecer, nessa categoria 

de valores, verdadeiros bens jurídicos “coletivos”, que terão por certo 

sempre alguma conectividade com interesses individuais, numa relação 

de convergência mútua, como no caso citado pelo Professor Dias (2005, 

p. 150), pensado para condutas criminosas contra o meio ambiente, em 

que, na atividade poluidora praticada em detrimento da saúde humana, 
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além de um interesse da coletividade, também é perfeitamente destacá-
vel um interesse individual “na preservação das condições vitais” para 
a subsistência.

Lembra, ainda, o Professor de Coimbra, que, mesmo numa situa-
ção peculiar como é a hipótese de descarga de petróleo no mar, provo-
cando a mortandade de espécies marinhas, sem que se tenha, a priori, a 
nota de!nida de um possível interesse individual, ainda assim se encon-
tra a marca do interesse coletivo que deve ser tutelado pela norma penal, 
posto que estaremos, em alguma medida, frente a “um patrimônio de 
todos e como tal deve ser tutelado”. Referido interesse coletivo é bem 
de!nido pelo Professor Dias (2005, p. 150), ao a!rmar que

A verdadeira característica do bem jurídico colectivo ou universal reside 
pois em que ele deve poder ser gozado por todos e por cada um, sem 
que ninguém deva poder !car excluído desse gozo: nesta possibilidade 
de gozo reside o interesse individual legítimo na integridade do bem 
jurídico colectivo.

É, portanto, necessária e legítima a criminalização de condutas 
violadoras daqueles interesses coletivos, até mesmo à ausência de outro 
aparato jurídico sancionatório que possa dar resposta !rme a compor-
tamentos ou atividades econômicas que, por somente visar a capital e 
lucro, vejam com menoscabo as restrições e limites de segurança que 
são regularmente impostos pelos poderes constituídos.

Sobre a necessidade e legitimidade da atuação do Direito Penal 
no âmbito dos chamados bens jurídicos coletivos, o Professor Dias 
(2005, p. 149), à luz do Direito português, aduz que

Legítima, porque tais bens – como se torna em particular visível numa 
lei fundamental como a CRP – encontram refracção legitimadora 
expressa na ordem axiológica constitucional relativa aos direitos 
sociais, econômicos, culturais e ecológicos. Necessária, de um ponto de 
vista de prevenção geral negativa, porque será razoável esperar que a 
punibilidade se revele susceptível de in'uenciar o cálculo vantagem/
prejuízo de modo a promover a obediência à norma. Mas também e 
sobretudo de um ponto de vista de prevenção geral positiva, de modo 
a reforçar a disposição de obediência à norma da parte do cidadão em 
geral !el ao direito.
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De nossa parte, já tivemos a oportunidade de nos manifestar 
acerca da legitimidade da ingerência do Direito Penal para tutelar bens 
e interesses difusos e coletivos; na oportunidade, mais especi�camente 
no âmbito de sua maior incidência, que é o Direito Penal Econômico. 
Naquela ocasião, foi a�rmado que, como vem sendo asseverado pela 
doutrina, é a Constituição Federal a fonte de onde emana a autorização 
para criminalização de condutas que causam dano ou perigo de dano 
aos bens jurídicos que se inserem no conteúdo normativo do Direito 
Penal Econômico, tais como sistema �nanceiro nacional, ordem econô-
mica e tributária, meio ambiente.

Também para o Professor Tiedemann (2010, p. 60), ao Direito Pe-
nal Econômico interessa a tutela de valores supraindividuais, ao a�rmar 
que são aspectos do planejamento econômico e social o seu objeto de 
proteção, à semelhança do que se passa no Direito Econômico ou mais 
precisamente, segundo o autor, no Direito econômico administrativo.

A norma constitucional, portanto, expressa ou implicitamente, 
reconhecendo a legitimidade de criminalização de condutas nessas ma-
térias, por óbvio, reconhece também, da mesma forma, a existência en-
tre nós da categoria dos bens jurídicos penais coletivos ou difusos. Após 
nos valermos dos ensinamentos do Professor Dias (1999, p. 67), que 
fala na existência de “uma qualquer relação de mútua referência” entre a 
norma constitucional e a ordem legal, a determinar que o bem jurídico 
seja a concretização de valores constitucionais relacionados a direitos e 
deveres fundamentais, escrevemos (Almeida, 2008, p. 120) que

E de fato, por este prisma, uma investigação da Constituição Federal 
nos conduzirá indubitavelmente pelo caminho que nos levará ao 
encontro daquela “ordem axiológica jurídico-constitucional”. É só 
atentar para o que vem expresso nos artigos 170 a 193, a evidenciar a 
presença de um tratamento especí�co à matéria ora em estudo, como 
pode ser observado do Título VII, denominado “Da ordem Econômica 
e Financeira”, elencando, inclusive, os princípios fundamentais da 
atividade econômica (artigo 170), destacando-se daquele conjunto de 
preceitos fundamentais o seguinte texto: “A ordem econômica, fundada 
na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por �m 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 
social”, observados os demais princípios que devem nortear a atividade 
econômica (incisos I a IX).
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Corrobora tais assertivas novamente a Constituição Federal, que 
tem nos §§ 4º e 5º do art. 173 a autorização constitucional para a crimi-
nalização de atividades e comportamentos que causem prejuízo ou pe-
rigo de dano à ordem econômica. Destaca-se da norma constitucional 
a autorização para reprimir o abuso do poder econômico que tenha em 
mira dominar o mercado, eliminar a concorrência e aumentar arbitra-
riamente os lucros.

Interessante notar, ainda, que também a Constituição Federal, 
agora no § 5º do art. 173, além de rea�rmar a autorização para a repres-
são de atos praticados contra a ordem econômica e �nanceira e contra a 
economia popular, veicula a regra matriz no que respeita à possibilidade 
da imputação jurídico-penal da pessoa jurídica no âmbito da crimina-
lidade econômica, sem que isso implique, desde logo, a exclusão de res-
ponsabilidade de seus dirigentes pelos mesmos atos, como será melhor 
analisado na sequência deste trabalho.


