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1. INTRODUÇÃO  

O direito penal deve evoluir juntamente com as relações sociais. Pensar em 

um direito repressivo rígido e estático parece ir de encontro às tendências 

epistemológicas atuais – que pregam a incerteza e a insegurança como um atributo 

intrínseco à própria ciência e aos sistemas que dela derivam. 

Nesse contexto surge a necessidade de regulamentar as práticas econômicas 

que podem causar danos sociais. Eclode daí o Direito Penal Econômico – e junte 

com ele surgem vários problemas relativos à sua própria eficácia e aos pressupostos 

necessários para imputação. 

2. DESENVOLVIMENTO 

A inauguração da preocupação com o tema “criminalidade econômica” se deu 

com Edwin Sutherland, sociólogo norte-americano, que em 1939, no 34º Encontro 

da Sociedade Americana de Sociologia, apresentou a exposição intitulada The White 

Collar Criminal. Sutherland partiu da premissa de que “nas prisões somente havia 

um grupo seleto de delinqüentes, seleção esta que não compreendia o que ele 

denominava de criminosos mais hábeis e inteligentes”. Surgia então o conceito de 

crime de colarinho branco (FISCHER, 2006, p. 111-112).  

Foi por meio da vanguarda do autor americano que se iniciou um movimento 

de maior interesse para aqueles crimes que tinham na figura do sujeito ativo 

pessoas influentes, ricas, contrapondo totalmente à clientela tradicional do direito 

penal. Mostra-se oportuna a citação da seguinte lição: 

Os crimes do colarinho branco são um capítulo à parte da criminologia e um 
assunto sobre o qual ainda restam muitas dúvidas, tanto pela dificuldade de 
investigar suas causas pelos métodos da criminologia tradicional quanto 
pela resistência do sistema penal à efetiva persecução desses crimes. [...] 
quando um grande escândalo financeiro é deflagrado [...] são enormes os 
prejuízos que gera à sociedade como um todo, e o que permanecia oculto 
adquire grande visibilidade. A criminalidade da classe alta tornou-se uma 
preocupação acadêmica nos finais do século XIX e no início do século XX, 
época em que o desenvolvimento do sistema capitalista e a expansão 
industrial muitas vezes eram alcançados mediante práticas ilícitas, em 
detrimento da ordem econômica (VERAS, 2010, p. 1). 
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Nota-se certo receio do direito penal em invadir a seara econômica do ponto 

de vista prático, uma vez que estaria este atingindo “criminosos” que até então 

teriam facilmente se livrado das armas do direito punitivo estatal e dos estigmas 

relacionados à infração penal. Quando um sistema regulatório passa a atingir 

pessoas diversas daquelas que tradicionalmente atingiam – e tais pessoas estão 

direta ou indiretamente ligadas aos detentores do poder político – é natural que haja 

certo receio – e até medo – na sua aplicação. É verdade que o Brasil atualmente 

conta com vários diplomas normativos regulamentando a atividade econômica, 

prevendo figuras típicas relacionadas à criminalidade econômica. Do ponto de vista 

legislativo os crimes de colarinho branco possuem plena aptidão para serem 

punidos, porém a aplicação de tais leis ainda carece de efetividade. 

Primeiro porque as instâncias oficiais são seletivas – elegem quais condutas 

são mais socialmente danosas e devem ser reprimidas (mesmo que tal seleção não 

seja oficial nem conte com critérios objetivos claros). Segundo porque ainda restam 

dúvidas sobre a eficácia da aplicação do direito penal clássico (incluindo a sanção 

de privação de liberdade) para esses crimes e criminosos – já que estes comumente 

não apresentam o caráter de dificuldade de adaptação social. Por último, o 

tratamento jurisprudencial tem sido bastante benigno nessa espécie delitiva, 

trazendo benefícios até então ausentes (do ponto de vista prático) nas demais 

categorias de delitos (ex.: o pagamento do tributo devido nos delitos tributários, 

mesmo que depois da denúncia recebida, extingue a punibilidade). 

E legislação penal econômica brasileira conta com verdadeiras contradições e 

omissões legislativas que acabaram tendo de ser analisadas pelo poder judiciário. 

Este, por sua vez, insiste em tratar o tema de forma “branda” e absurdamente 

vantajosa ao réu, resultando em uma legislação sem a eficácia prática pretendida 

(FISCHER, 2006). Conjectura-se que há certa dificuldade dos magistrados em julgar 

delitos que são praticados por pessoas que com eles normalmente mantém um 

vínculo direto de afeto: é impossível julgar os pares com imparcialidade. 

A partir dessa premissa surgiram orientações de que a criminalidade 

econômica deveria ser tratada fora das concepções do direito penal clássico. Uma 

alternativa seria a aplicação da proposta de Silva Sánchez (2011) na criação de 

diferentes velocidades para o direito penal. A problemática seria resolvida dentro do 
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próprio direito penal, mas haveria supressão de garantias individuais e 

abrandamento dos requisitos clássicos de imputação e, em contrapartida, estaria 

impedida a aplicação de pena restritiva de liberdade. O mesmo autor não 

desconhece outras estratégias possíveis, como a proposta de Winfried Hassemer 

em criar um Direito da Intervenção – a maior diferença seria a análise realizada 

sobre a ótica extrapenal (e não intra-penal como propõe Silva Sánchez). 

3. CONCLUSÃO 

O maior problema do direito penal econômico seria a deficiência da legislação 

ou a necessidade de tratamento do tema sobre a ótica de outros ramos do direito? 

Trata-se de uma indagação que não admite respostas prontas e inacabadas – 

exigindo constante discussão. Se por um lado o direito penal clássico conta com 

diversas deficiências para efetiva aplicação das sanções a essa modalidade de 

delito, por outro são os próprios sujeitos ativos de tais crimes os responsáveis 

(mesmo que indiretamente) por criar a legislação que o rege.  

Mais importante do que retirar essa responsabilidade das “costas” do direito 

penal e levar para outro ramo do direito, é o aprimoramento da legislação de forma a 

viabilizar a punição de tais crimes na prática (seja atribuindo velocidades ao direito 

penal, criando um novo ramo do direito ou até mesmo deixando a matéria restrita ao 

campo administrativo). E não é só. Isso também envolve a “boa vontade” das 

instituições oficiais em dar executoriedade a tal mandamento legislativo – 

esbarrando inevitavelmente em uma “questão de interesse”.  
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