JORGE DE FIGUEIREDO DIAS
Univemidade de Cointbra.

Sobre a autonomía dogmática do direito penal económico. -Urna reflexáo a luz do novo direito penal
económico portugués-*
{*) O texto que se segue reproduz -acrescido de notas mas~ no
resto, sem alterai;:Oes- o que me serviu de guiño na confer6ncia que
proferi na Faculdade de DITeíto da Universidade de Santiago de Coro~
postela em 21 de Novembro de 1984, a convite do Prof. Doutor Agustín Fernández Albor, ao qual, por isso .. renovo aqui o rneu reconh&
cimento.
A bihliografia respeitante ao tema tratado é já hoje praticamente
inabarcável, pelo que nao poderia ser aqui recenseada. As notas li·
mitam~se assím ao indispensável; se me permito remeter, por vezes,
para obras minh~ é só porque os temas e os argumentos apenas afloM
rados no texto se encontram expostos netas com maior desenvolvi-

mento.

I

Confesso que a oportunidade de falar hoje perante
vós constituí para mím motivo de grande honra e de
especial regozijo. Náo necessíto de encarecer o carácter exemplar dos la9os científicos e universitários que
lígam as Faculdades de Direito. de Santiago e de
Coímbra: eles documentam-se numa bibliografia
vasta e valiosa; e constituem resposta viva aos que
clamam -com razao- que a decantada irmandade
hispano-lusa se nao há-de predicar em retóricas inúteis, mas em obras que sirvam o conhecirnento e o
progresso mútuos.
Comeqo antes com urna nota pessoal. Há pouco
mais de quatro anos viví aqui mesmo, em Santiago,
momentos que constituíram para mirn, como no dizer do poeta, "urna alegria para sempre". Poi o caso
de o vosso ilustre professor e meu querido amigo
Fernández Albor me ter distinguido corn o convite
para participar nas Jornadas de Santiago dos catedráticos espanhois de direito penal. Convivi nesses dias
com alguns dos rnais nobres espíritos universitários
que até hoje me foi dado encontrar; e acedi a um
conhecirnento mais perfeito, na sua vastídiio e nas
suas potencialidades inesgotáveís, da ciencia do direito penal espanhola. Contraí nessa altura para com esta Espanha dos rneus avós, para com a Faculdade de
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Direi to da Uníversidade de Santiago e, em especial,
para com Fernández Albor, urna divida de gratidáo
que jamais poderei pagar.
Depoís disso, alíás, a dívida náo parou de crescer.
Ainda há alguns meses Fernández Albor proferiu na
Faculdade de Direito da Universidade Católica do
Porto urna importante conferencia sobre problemas
da reforma do direito penal espanhol, que deixou
em quantos a ouviram urna impressao profunda. Servindo a minha vinda hoje aquí, em boa verdade, mais
para aumentar a <lívida do que para a minorar, aceitareis em todo o caso que eu me apresente perante
vós como romeiro de longa romagem que -um pouco
a maneira dos que outrora, de longes terras, deman-.
davam o túmulo do Apóstolo- se apresta a demonstar, o melhor que lhe for possível, o seu agradecimento e a sua comunháo de espíríto.
Comunhiío de espírito que eu gostaria se tornasse
visível logo no tema que escolhi para objecto da
minha exposi~áo: a autonomía dogmática do direito
penal económico. Fernández Albor escreveu, há
alguns anos, um excelente livro sobre a criminalidade
económica(!); eu mesmo venho desde há tempos a
ocupar-me do tema; ao que acresce que o direito penal portugues revela nesta matéria, desde há algumas
décadas, certos trai;os origínais, que me parecem abrir
pistas de reflexao dignas de serem consideradas, mesmo fora do ámbito estrito de relevllncía da ordem
jurídica portuguesa. O meu propósito é todavía bem
menos ambicioso do que um tratamento da problemática da crimínalídade económica. Deixarei fora de
considerai;iío expressa, e antes apenas simplesmente
pressuposta, toda a questáo importantíssima do perfil
(1) Fernández Albor, Estt.u6os sobre criminalidad económica, Barcelona, Bosch, 1978.
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criminológico da criminalidade económica, para me
ocupar apenas dos reflexos desta no plano da d-Ogmática jurídico-penal. O esc!arecímento e a penetra<;ao
do direito penal económico neste plano -uma tarefa
ainda mal esbo9ada, mesmo nas doutrinas jurfdico-penais mais evoluídas (2)- sáo decerto condicionados pela realidade criminológica subjacente, bem como pelos propósitos da política social, em particular
da política criminal; mas sao, por sua vez, condi<;áo
indíspensável de qualquer tentativa de reforma legislativa neste campo. Sendo assim, e estando hoje a
Espanha em pleno processo de reforma global do seu
ordenamento jurídico-penal, tanto basta, creio, para
justificar o relevo actual do tema que elegí. Acrescentarei apenas que, apresentando-se o meu tratamento
de índole tanto quanto possível geral, muitos dos argumentos que avan.,,arei sáo pensados a luz da evolm<áo e do sentido da ordem jurídico-penal económica portuguesa. Quais deles e o que deles possa ter interesse para o movimento de reforma global do direito penal espanhol é, por ísso, coisa que só aos meus
ouvintes caberá determinar.

(2) Sem com isto esquecer a existencia de contributos valiosíssi-

mos, como é o caso _-para além da literatura consagrada, ao longo do
último século~ ao tema das reJai)es entre direito penal de justi!fa e
direito penal administrativo- das investiga~es de K.. Tiedemann,
TatbestandsjUnktiOflen lm Nebenstrafrecht, Tübingen, Mohr, 1969,
de H. Mattes, Untersuchungen zur Lehre von der Ordnunl!'wldrlgkelúm,
2 vols., llerlin, Duncker & Humblot, 1977 e 1982, de E. Correía, "lntrodu~o a.o Direito Penal Económico", Revista de Direito e Economitt
3, 1977, de M. Dehnas-Marty, Droit pénal des affaires, París, PUF,
1973 e de C.A. Paliero, "II 'diritto penale-ammínistrativo': prof'tli
comparatisticf', Rivista trimestraie df, dirltto publico, 1980.
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Seja qual for o sen ti do da evolu¡¡áo no füturo, a
História reconhecerá por certo como urna das caraoterfsticas mais mareantes do direito penal dos últimos vinte anos o movimento em favor da autonomí-za¡:áo do direito penal económico. Estamos, em Portugal, particularmente bem situados para compreender e acompanhar este movimento. Por várías razoes.
Porque, por um lado, Portugal foi uro dos primeiros
países no mundo nao socialista a possuir urna lei
especial sobre os delitos contra a economía -o De-_
creto-Lei nº 41.204, de 24-7-1957 (3)-. Porque,
por outro lado, a Constitui¡¡áo portuguesa de 1976
assegurou um figurino constitucional assente no
respeito pelos direitos fundamentais das pessoas,
mas que confere particular 6nfase aos direitos económicos, sociais e culturais do cidadao e a organiza<;á_o económica (4). Porque, em terceiro lugar, o

a

(3} Este diploma legal despertou alguma aten~ áo mesmo doutrina estrangeira; cf. por exemplo K. Tiedemann, ºInternationale und
vergleichende Aspekte der Wirtschaftskriminalitat"1 in Aktuelle Bei~
trllge zur Wir11Jchaf11Jkrimlnalitdt, Band 4, 1974, p, 122; ldem, Wirtschaf11Jstrafrecht und Wíri1ichaf11Jkrtmlna/itiit 2, BT, Reinbeck, R<>wohlt,, 1976; p. 218 s.; D. Schaffmeíster, "Das niederliindísche Wírtschaftsstrafgesetz'', Zeits. f.d.g, Strafrechtswissenschaft 85, 1973,
p. 787. Na literatura portuguesa, além do notável Parecer n° 46/IV
da Cámara Corporativa sobre o projecto donde resultou o DecretoLei nª 41.204 (relator, Vaz Pinto), in Ptireceres do. CA.mara Corparativa, 1957, ~ p. 116, cf. Arala Chaves, Delitos contra a Saúde Pública e a Econo1nla Nacioruil, Coilnbra, Coimbra Editora, 1961 e, por
último-, Figueiredo Dias J Costa Andrade, "Problernátic:a Geral das
lnfra~Óes Contra a Economía Nacional", Boletim do Ministért.o da
JuStifa 262, 1977, p. 40 s.
(4) E no entanto -será interessante notá-lo~, a Constitu~áoportu
guesa recusa-se a fahu: expressamente em "Estado de Direito sociaf'.
para usar antes a expressio "Estado de Dircito democrático~'. Segun·
do J. Miran~ A Constitu4;iio de 1976 -Fu119á'o, Esttutura} Princí~
pios Fundamentais-, Lisboa, Petrony, 1978, p. 500, tal tcrá ficado a
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novo Código Penal portugues de 1982 se manteve
fiel a ideia, com tradi9áo segura em Portugal, de que
um código penal deve conter apenas o direito penal
central, clássico, de justi9a ou criminal, enquanto o
direito penal de carácter administrativo, mesmo o
de cunho económico-social, deve constar de legislaf,'iÍo n áo-codificada; sem prejuízo de dever existir
urna lei-quadro que discipline a variedade e diversidade deste direito penal económico-social (5). Porque, em quarto lugar e consequentemente, se náci
perdeu a correcta percep9íio; de que urna reforma global do ordenamen to jurídico-penal, como aquela
que neste momento se encontra em vías de conclusiio
em Portugal, se náo basta com a. reforma do código
penal, do código de processo penal, da lei de execu<;íio das penas e da leí das infraciyóes regulamentares
ou de mera ordena~iio (6), mas ficaría irremediavelmente incompleta se náo se estendesse também a

a

dever~sc
"degrad~<i' que o termo Estado social terá sofrldo, em
Portugal, entre 1970 e 1974, Sobre o papel -relevantísslmo- concedido pela Constituir;<io portuguesa aos direitos socia.is fundamentais cf,. por outtos. Vieira de Andrade, Os Direitos Fundamentals na
Commtuij!iío Portuguesa de 1976, Coimbra, Ahnedina, 1983, pp. 97
ss. e 198 ss.; Gomes Canotilho, Difeito Constitucional-, 3ª ed., Coimbra, Ahnedlna, 1983, pp. 97 ss, e 512 ss,; Gomes Canotilho / Vital
Moreira, l, 23 ed,, Coimbra, Coimbra Editora, 1984, pp. 121 s. e 318
SS.; J. Miranda, cit,, pp, 303 SS.
(5) Neste sentido E. Correia, "As Grandes Llnhas da Reforma Penal'", in Jamadas de Direito Crimina/.: o Novo Código Penal Portuguts e LegislafQo Complementar, I, 1983, p. 36 s.; e o meu "Sobre
o Papel do Direito Penal na Proteugio do Ambiente~', Revista de Direlto e Ecanomia 4, 1978, pp, lOs~
(6) Sáo os seguintes os novos diplomas: Código Penal: DecretoLeí n° 400/82, de 23 de Setembro; Lei de Execu~fio das Penas! Decreto-Leí n° 265/79. de 1 de Agosto; Leí do Direito de Mera Ordena9'!Ío: DecretO~Lei nº 232/79~ de 24 de Julho, alterado pelo Decreto-Lei n' 433/82, de 27 de OUtubro, Quando ao Código de Procosso
Penal~ presido neste momento a urna Comissio cuja missíio é apresentar, em breve tempo~ unt projecto de novo diploma.
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elabora<;á'.o de urna nova lei-quadro dos delitos contra a economia; e isto mesmo sucedeu recentemente
em, Portugal, onde o referido Decreto-Leí nº 41. 204
foi revogado e substituido pelo Decreto-Lei nº 28/
84, de 21 de Janeiro (7).
Ternos pois que, em Portugal, existem, em matéria
sancionatória, tres regióes bem diferenciadas, ao menos do ponto de vista formal: a do direito penal central, clássico ou de justíya, que no essencial corresponde a matéria contida no Código Penal; a do direito das infrac<;óes regulamentares, ou de mera ordenai;;ao -correspondentes, · grosso modo, as antigas "contraven<;óes" e, mais exactamente, as Ordnungswidrigkeiten do direito alemáo, em portugues
chamadas "contra-ordena9óes" - que se encontra
regida por urna lei-quadro de carácter niio penal;
e a do direíto penal económico-socíal, verdadeira
face actual do antigamente chamado direito penal.
administrativo, subordinada aos principios gerais do
código penal e aos princípios especiais contidos
numa lei-quadro de carácter penal.
Parece assim justificada a minha afirma9iio de há
pouco, de que·estamos em Portugal bem colocados
para compreender e aceitar a causa da autonomíza<;áo do direito penal económico. E no en tanto, em
geral, essa causa -com a transforma1¡áo repetida
da face sócio-económíca do nosso mundo, com o
rápido envelhecimento de muitos princípios que pareciam sólidos e o rejuvenescÍ1tlento de tantos outros
que pareciam frágeis- nao pode ainda dizer-se ganha,
a cada momento parecendo que o direito penal económico vai perder o seu rosto próprio, para comple·
(7) Sobre este <lipk>ma surgirá, em breve, uma colectánea, editada
pelo Centro de Estudos Judic.iár.ios, contendo um conjunto de conferéncias proferidas em Coimbra por ocasiiio da publica.Qáo daquele.
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tamente se confundir, numa parte com o direito penal
geral, noutra parte com o direito de mera ordena.yiio,

Ora, se vejo exactamente a situa9áo das coisas, a
pretendida autonomiza.yiio, para que possa ser aceite
em definitivo, haverá de impar-se a tres níveis diferentes: 1•, ao nível da especificidade do ilícito, e da
consequente possibilidade da sua delimita9iío, face,
por urna parte, ao ilícito penal geral, e face, por outra
parte, ao ilícito de mera ordena9áo; 2°, ao nível da
especificidade das· san9oes, dos seus fundaínentos,
do seu sentido e dos seus limites; 3° , ao nível da
concreta aplica¡:íio ou determína9áo das san96es, da
sua escolha e da sua medida.
Proponho-me considerar perante vós, sucessivamente, cada um destes trés níveis (se bem que com
o laconismo e o carácter quase apodíctico que me é
imposto pela necessidade de nao· exceder sensivelmente o tempo que me sinto no direito de vos tomar). Sem todavia perder consciéncia de que é seguramente no tratamento do primeíro deles que se
ganhará ou perderá em definitivo a causa da autonomía.

111
A minha primeira pergunta deve, pois, ser a seguinte: existe algum tra90 característico no ilícito penal
económico que sirva para claramente o distinguir, de
um lado do ilícito penal geral e, de outro lado, do ilícito de mera ordena((áo? Creio poder avan9ar urna
resposta afirmativa, que em seguida tentarei justificar.
1. Parto, para a minha demonstra.;:lio, · de urna
constata9áo puramente formal e que dificilmente
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pode ser posta em dúvida. O que por toda a parte
chamamos direito penal económico (ou económico-social) é um cortjunto de normas de natureza punitiva que vivem, em regra, em · Iegisla-rao situada fora
dos códigos penais. Trata-se, neste facto, de circunstancia só aparentemente insigníficativa, mas que na
realidade constituí síntoma material e historicarnente fundado do modo-de-ser próprio do direito penal
económico-social. Este conforma, por excelencia,
um campo de normas condicionadas, em alto grau,
por exigéncías bem definidas no tempo e no espa90;
normas que, visando sancionar a viola9áo da ordem
jurídico-administrativa estadual, reenviam em regra
para esta no que toca a determina9ao -eminentemente mutável- do seu conteúdo (por isso constituindo, com invulgar frequéncia, "normas penais
em branco"). Num certo sentido o direito penal
económico-social é, assim, direito penal administrativo: no sentido de que ele sanciona, coni penas, ordena-;óes da Administra9áo e se apresenta portanto,
na expressao de Klaus Tiedemann, como direito administrativo, se niio segundo a competencia, segura·
mente segundo a matéria (8).
Mas se assim é, a tarefa que agora me proponho parece facilitada. Se pudermos determinar como estamos hoje perante o problema do díreito penal administrativo, parece que do mesmo passo ganharemos
clareza sobre a essencia e o ambito do direito penal
económico-social. Vejamos se esta hipótese se confirma e aonde pode ela conduzír.
2. A doutrina largamente dominante em países
que, como a Alemanha e a Itália, ao problema tem
dedicado cuidada atern;:áo, considera que aquilo que
(8) K. Tiedemann (como nota 2), p. 6.
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até ao firn da II Guerra Mundial se chamava direito
penal administrativo é no essencial aquilo que hoje
se chama Ordnungswidrigkeitenrech t, ou direito de
mera ordenac;áo. Até ao ponto de Heinz Mattes, na
monumental investígac;ao que ao tema dedicou -e
cuja 1° volume foi traduzido para espanhoi com o
título significativo de "Problemas de derecho penal
administrativo"-, falar a este propósito de urna
"Renaissance des Verwaltungstrafrechts" (9). A ser
assim, teríamos afina! que o chamado direito penal
económico-social náo seria, na· sua essencia, outra
coisa senao um direi.to de mera ordenac;iio, de carácter nao penal, · nem . o ilícito respectivo possuiria
qualquer autonomía.
Náo consigo, porém, convencer-me do bom fundamento de urna tal tese (10). É sabido, na verdade,
como a in tern(áo que presidiu a criayáo do direito de
mera ordenayáo foi -sobretudo por parte do "pai''
deste direito, Eberhard Schmidt- a de satisfazer a
exigencia político-criminal, ou mesmo político-social, de subtrair ao dominio do direito penal um
grande número de ilícitos .de duvidosa ou nula rele- ·
(9) H. Mattes (como nota 2), I. p. 174. No mesmo sentido, na doutrina aiema, por outros, II.-H. Jescheck, Lehrbuch des Strafrechts,
AT, 3ª ed., Berlin, Duncker & Humblot, 1978, p. 44 e G. Jakobs,
Strafrecht AT, Bedin, Duncker & Humblot, 1983, p. 41 s. Na doutrina ítaliana 1 Dolcini/Paliero, "L'illecito amministrativo••. ", mesma
Rív., p. 1154. Na 'doutrina espanhola, em sentido fundamentalmente
id8ntico, se bem que no plano do diteito comtituendo, J. Cerezo Mir,
"Límites entre el derecho penal y el derecho administrativo", ADPCP
1975, p. 169 s.; Idem, Curso de derecho penal espaflo/, Parte genera/ I,
2ª ed., Madrid, Tectnos, 1981, pp. 45 ss.; M. Bajo Fernández, Derecho
penal económico, Madrid, Clvitas, 1978, pp. 96 ss.
(10) O que .9C segue é um resumo apertado do que tive ooasiiio de
escrever no meu arUgo HVom Verwaltungsstrafrecht zum NebenstrafrechtH, Festschrift ftir Jescheck I, Berlln, Duncker & Humblot, 1985,
pp. 79 SS,
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vancia ética (11 ). Posteriormente, porém, foi-se a
pouco e pouco perdendo a consciencia da distin9iio
qualitativa, que nos referidos termos de inicio se
estabelecera, entre ilfcito penal e ilícito de mera or·
denat;io, para se !he substituir urna distim,:ao pura·
mente quantitativa, que faz do direito de mera ordena9iio um simples direito de "bagatelas penais";
e isto sobretudo com base em que, seja em que dominio do direito for, nao é pensável a existencia de
um ilícito éticamente indiferente (12).
Subscrevo, sem reserva, esta afirma9iio (l 3). Mas
continuo, apesar disso, a defender a viabilidade, e
mesmo necessidade, de urna distim¡::áo qualitativa
( ou, como eu prefiro chan1ar-lhe, "material") entre
direito penal e direito de mera ordena9iio. Distin9ao
que radico na constatayiio de que há condutas a que,
antes e independentemente da sua valora9áo como
ilícitos, corresponde, e há outras condutas a que
náo corresponde, um mais amplo desvalor mo~al,
(11) Eb. Schmidt, Das neue westdeutEche Wirlllchaftsstrafrecht,
Tübingen, Mohr, 1950. No mesmo sentido, na doutrina portuguesa~
E. Correia, Düeito Criminal1 1) Coimbrtl, Alrnedina, 1963, pp. 27 ss. e
217; Idem, Código Penal. Profecto da Parte Gera~ Lisboa, Ministério
da Justi~a, 1963, pp. 68 ss.
(12) Em síntese e por outros H.·H. Jescheclc, "Das deutsche Wirt·

schaftsstrafrecht", Juristenzeitung 1959, p. 461.
(13) Tenho~ oom efeito, para núm que; por um lado~ todo o clireito
é "obra" ou rea1izai;:áo do ser-llvre do hornero e participa, por isso, do
corpo do dever-ser étioo-social; por outro Jado, todo o direito possui
natureza eminenteinente histórica; por outro hldo ainda, a conscí&tcia
jurídica comunitária, como express.iio de um valor autónomo e transcendente, constitui o fundamento de toda a possibilidade de realiza~áo_
do- díreito. Deste ponto de vista, em verdade, ná.o fica qualquer esp~o
para a exísténcia de um ºilícito eticamente indiferente... Cf. sobre estas
perspectivas, mais de espago, os meus trabalhos O Problema da Cottffe
ciéncla da Illcituáe em Dlreita Penal, 2• ed., Coimbra, Coimbra Edito· .
ra, 1978, pp. 19 ss., 287 ss. e 339 ss. eLiberdoáe, Culpa, Direito Penal,
2ª ed., Coímbra, Coimbra Editora, !983, pp. 156 ss.
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cultural ou social. A conduta em si mesma, independentemente da sua proibi<¡:íío legal, é no primeiro
caso axiologicamente relevante e pertence, p.or
isso, ao domfnio do direito penal; no segundo caso ·
é axiologicamente neutra e pertence, por isso, ao dominio do direito de mera ordena9iio. ~ este o princípio normativo de distin.;:iio entre os dois ilícitos
(14), que de resto releva para diversos efeitos e, nomeadamente, para efeitos de fiscalizayiio constitucional. Pois sendo diferentes os principios constítucionais, materiais e orgiinicos, a que se submete a legisJac,oáo penal e a legisla<¡:ÍÍO de mera ordenac,oiio, o
legislador ordinário poderia, através da qualíficayiio
de todo injustificada de urna certa conduta como
crime ou antes como contra-ordenayiio, subtrair-se
a incidencia dos preceitos jurídico-constitucionais
que ao caso devessem caber. E a jurisprudéncia da
Comissáo Constitucional portuguesa mostra como
é possível e necessário, em certos casos, sindicar
decisóes tomadas a este propósito pelo legislador
ordinário (15).
·
Mas se é a que aponto a distinyiio material entre
ilícito penal e ilícito de mera ordena<;áo -o primeiro referido a condutas axiologicamente relevantes,
o segundo a condutas axiologicamente neutras-,
entáo logo se verá que o direito penal administrativo dos nossos dias, e com ele o direito penal económico-social, nao pode ser reconduzido ao direito de
(14) Critério que defendi em 1%9, na 1• edi90o do meu O Pro'/Jle-

ma da ConscMncia da Oicitude (como nota 13)1 pp. 397 as,, e ao quat
juJgo ainda hoje dever manterMme fieL

(15) Fundamentaís, a propósito, osAcórddm dJJ Comissiío Consfi..

tucional nª 159, BoJetim do Ministério da Justi¡;a 292, p. 24 7, e nº
164, SUplemento ao Diário da República de 31-iZ.1979, p. 78. No sen·
tido do texto o meu uo Movimento da Descrinlina1Jzayio e o Ilícito de
Mera Ordena;;iio Sociaf\ in Jornadas.•• (como nota 5)1 p. 328 s.
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mera ordena91i.o. Com efeito, as tarefas da !Jase·

insvorsorge nao foram assumidas pelo Estado contemporaneo sem a correspondente "eticiza9ii.o" de urna
boa parte das providéncias destinadas a melllorar a
condi9áo sócio-económica dos homens. E aí estiio a
atestá-lo -nota-o exactamente Eduardo Correiaas normas de carácter sancionatório em ambitos
como os da garantía do traballlo, da saúde pública,
da economía popular, da educa9iio, da cultura. Trata-se aqui, indiscutivelmente, de ilícitos referidos a
condutas as quais pertence a mais terminante relevancia axiológica (16).
3. O balan90 intermédio a retirar do que deixei
Didito cifra-se, pois, numa dupla conclusiíq: 1
reito penal administrativo e direito de mera ordena9iio sao realidades materialmente diferentes: o direito de mera ordena9ao é apenas um "limite negativo"
de todo o direito penal, nele incluído o direito penal
administrativo. 2ª. - Sendo o direito penal económico-social, no sentido que atrás apontei, direito penal
administrativo, entáo ele nao é materialmente direito
de mera ordenairiío, ele é, sim, verdadeiro direito
penal.
Só que -é a pergunta que logo se suscita-, nao se
terá deste modo perdido a possibilidade de configurar um específico problema do direito penal económico, capaz de conferir autonomía ao respectivo ilícito? Será ainda possível contrapor este ilícito ao ilícito penal geral, como um ámbito especial dentro do
ambito do direito penal?
Urna coisa me parece segura: tentativas de traduzir
imediatarnente, no plano dogmático, diferen9as deri-

ª· -

(16) E. Correía, "Dire}to Penal e Direito de Mera Ordenai;io Socla.it',

Boletim da Facu/dade de Dlreito de Coimbro 49, 1973, p. 266.
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vadas da especifícidade do perfil crimínológiCo da criminalidade económica estáo votadas a.o insucesso,
nomeadamente no que toca ao diferente estatuto
sócio-económico dos respectivos agentes, que faria
do direito penal económico o equivalente da "white-collar críminality". Pois a verdade é que a generalidade dos tipos-de-ilícito penais económicos pode
também ser preenchida por "blue-collars". Se a contraposi9áo for possível, ela há-de derivar -só pode
derivar·- de diferen9as no conteúdo dos ilícitos e na
natureza dos bens jurídicos protegidos (17).
A verdade porém é que décadas de especula9iío
doutrínal acerca do ilícito penal administrativo niío
conseguiram estabelecer a contraposi9áo, neste plano, entre aquele ilícito e o ilícito penal (18). Talvez
porque toda aquela especulai;:ao tinha na base um preconceito individualista, que impedía a valora9iío da
personalidade comunitária do homem como funda(17) Desejru:ia deixar bem cJaro que, com as af~s contidas no
texto, nio pretendo minimizar em nada o relevo que, para urna correcta defin~áo do perfil criminológico da criminalidade económica, cabe
ao conceito da crimínalidade de colarinho branco: cf. Fernández Albor
(oomo nota 1), pp. 9 ss. S6 que náo é este o problema de que trato no
·texto, antes o da expressio domátiro-jurídica do direito penal económtoo. Talvez tenha lnteresse lembrar que com o conceito de white-collar
crime se náo visa.va -ao menos na ínterpretay® orjginal de E.H. Su~
therland. na sua comunica~iio
American Sociological Society, em
1939- a introdu\io de um novo tipo de orime, mas a extens3.o de tj.,
pos de ctímes já existentes a categorías de pessoas que até aí nio eram
~ou só raramente erarn-- consideradas delinquentes. Permíto-me
outrossim recordar que também o Conselho da Europa, no Anexo a
sua Reoomendru;iio n<1 R (81)12 sobre a· criminalidade económica,
reconhece que a qualidade do agente nio serve, SÓ por SÍ. para urna
definí~o fórmal daquela crin1inalidade, cf. La criminalité des affaires,
Strasbourg, Conseil de l'Europe, 19Sl, p. 11.
(18) lsto é revelado. a saciedade, pela investlg~áo histórica e com~
paratista de H. Mattes (como nota 2)~ 11 passim e ll, pp. 93 ss. Cfr.
também o meu trabalho para o Festschrift jür Jescheck.
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mento jurídico autónomo de validade; e que, por isso
mesmo, niio podía subsistir após o advento do Estado
de Direito material, de raiz social, onde o ser-homem
para o ,direito é sempre ser-com, ser-socializado, ser-em-comunidade. Mas se, por esta raziio, na distin;;:iio
entre ilícito penal e ilícito penal administrativo nao
pode mais . tratar-se da oposi9ao entre indivíduo e
comunidade, entre ordem jurídica e administra91ío,
entre justi9a e bem-estar, entre bem jurídico e bem
administrativo -se niio mais pode tratar-se disto,
de que se trata entiio? Creio entrever urna saída para
o impasse; e a doutrina portuguesa está hoje em boa
posi91ío para a divisar. Baseado na Constitui¡;ao portuguesa vigente sustento, em suma, que deve afirmar-se a específica juridicidade do direito penal administrativo e a especificidade dos bens jurídicos que este
protege; e que daí deve concluir-se, logo ao nível dos
ilícitos respectivos, pela (relativa) autonomía do direito penal económico-social no corpo, fundamentalmente unitário, do direito penal.
4. Urna tal autonomía relativa só é pensável, em
meu entender, no quadro de um Estado de Direito
material, de cariz social e democrático (19). Só nele,
com efeito, se compreende bem a existencia de duas
zonas relativamente autónomas na activídade do Estado: urna que visa proteger a esfera de actuai;áo
(19) De que sio exemplos os Estados portugu& e espanhol, segundo o modelo aceite pelas respectivas Constitu~es vigentes. Cfr,. para
Portugal; Gomes Canotilho (como hota 4), pp. 281 ss.; J. Miranda
(oomo nota 4). pp. 155 ss.; Idem, Manual de Dtreito Constitucional~
I} 2ª ed.1 Coimbra~ Coimbra Editora, 1982~ pp. 284 ss.; e o meu [)l..
retto Penal e Estado ruz Direlto Material, Revís1<1 de Dlreíto Penal (Rio
de Janeiró) 31, 1982, pp. 38 ss, Para Espanha ver, por outros, M. Bajo

Ferriández, HLa Constitución económica espaiiola y el derecho penal'\
in Repercurdone de la C-Onstltución en el derecho penal, Bilbao, Univ.
de Deusto, 1983, p¡>. 153 ss.
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especificamente pessoal (embora ná'.o "individual")
do homem e que é conformada em primeira linha
através dos direitos fundamentais da pessoa; outra
que visa proteger a sua esfera de actu~iío comunítária e é conformada sobretudo através dos seus direitos e deveres fundamentais de carácter económico,
social e cultural (numa palavra, através dos seus direitos sociais fundamentais). De que maneira, porém,
se traduz esta específica juridicidade do Estado de
Direito material em tennos jurídico-penais?
Dela resulta, desde logo, que furn,;áo de todo o
direito penal só pode ser a protec<;áo de bens jurídicos, considerados como interesses socialmente relevantes cuja defesa e promogiio é condigáo indispensável do livre desenvolvimento da personalidade de
cada homem (20). Ora também no direito penal administrativo -como no direito penal de justii;a-- se trata do livre desenvolvimento da personalidade do ho.mem no espago social e se tem que ver, portanto,
com autentícos bens jurídicos. Só que, no ambito
do direíto penal administrativo, a actua~üo da personalidade do homem verifica-se como fenómeno social, em comunidade e em dependencia recíproca
desta. Expressáo desta rela~ao sao, a nivel jurídico(20) Ponto sobre o quali por me parecer de particular-relevancia
para a compreens:io de todo o moderno direito penal. venho desde há
muito ínsístindo -sobretudo desde a minha conferCncia de l.fadrid,
La reforma del derecho penal portugués- Principios y orientaciones
fundamentales. Madrid, Real Academia de Jur. y Leg.• 1971, pp. 23
e 46 ss.; cf. depois o meu "Os Novas Rumos da Poiítica Crüninal e

o Direito Penal

Portugu~s

do Futuro'\ Rev. da Ordem dos Advoga·

dos 43, 1983, pp. 13 ss. Fundamentalmente na mesma linha, agora,
Costa Andrade, "O Consentimento do Ofendido no Novo C&Hgo Pe·
nal", in Para Uma Nova Justi9a Penal, Coimbra, Almedina, 1983, p. 117;
Idem, "A Nova Leidos Critnes Contra a Economia a Luz do Conceito
de Bem Juxídico" (a publicar na colecta.nea citada na nota 7 e cujo
original foj gentilmente posto pelo autor a mínha disposl~o).
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-constitucional, as partes da Constitui9ao em que se
consignam os direitos sociais fundamen tais e a organiza¡;áo económica; enquanto a parte da Constitui9iio que trata os direitos, liberdades e garantias, isto
é, os direitos pessoais fundamentais, respeita a urna
forma de actua9iio do homem em que a dependencia
recíproca com a comunidade ou se nao verifica, ou
niio é, pelo menos, necessária.
A isto acresce urna minha convic9iio já antiga, mas
que agora tenho o gosto de ver expressamente acolhida pelo artigo 18, n° 2, da Constitui9iio portuguesa,
após a sua reforma de 1982: a de que a ordem jurídico-penal dos bens jurídicos tem de constituir, nos
quadros do Estado de Direito material, urna ordem
de valores como a que preside a Constitui9iio; de tal
modo que entre aquelas duas orden.s tem de dar-se
(como na Alemanha foi notado por WaJter Sax) urna
rela9iio de mútua referencia (21). Rela9áo que náo é
de "identidade" ou sequer de "recíproca cobertura",
mas de analogia material, · fundada numa essencial
correspondencia de sentido, que deriva de a ordem
constitucional constituir o quadro de referencia e, ao
mesmo tempo, o critério regulador da actividade punitiva do Estado.
,
.
E nesta acep9áo que me permito concluir esta primeira e decisiva parte da minha exposi9ao: os bens
jurídicos protegidos pelo direito penal geral devem
considerar-se concretiza96es dos valores constitucionais ligados aos direitos pessoais fundamentais, enquanto os bens jurídicos protegidos pelo direito penal administrativo, e portanto pelo direito penal económico-social, se devem considerar concretiza96es
(21) W. Sax, Grundsdtze der Strafrechtspflese. in Bettermann/
Nipperdey/Scheuner, Die Grundrechte 11-2, Berlín, Duncker & Humblot,
1959, p. 911.
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dos valores constitucionais ligados aos direitos sociais e a organiza9áo económica. O que, de resto, corresponde ao reconhecimento da dupla forma de reaJiza9áo do homem na comunidade, determinante por
sua vez de urna forma diferente de actividade do Estado: por um lado a via da sua realiza9áo pessoal
- "como este homem" -, que acarreta para o Estado
a obriga9áo de proteger directamente a esfera de actua9iio própria da pessoa, autolimitando-se perante
ela; por outro lado a via da sua realiza9áo social
-"como membro da comunidade"-, que vincula o
Estado a tarefa positiva de promover a satisfa9iío
dos interesses decorrentes dos princípios e objectivos
de conforma9áo comunitária. A protec9áo da primeira actividade se dirige o direito penal geral; a protec9áo da segunda se dirige o direito penal administrativo e, portante, também o direito penal económico-social.
IV

Demonstrada, assim, a relativa autonomía do direito penal económico face ao direito penal comum ao
nivel dos ilícitos respectivos -o nível de todos mais
essencial-, importa agora indagar se essa autonomía
relativa é confirmada e continuada ao nível das próprias san9bes (22).
(22) As considera~Oes seguintes encontram-se mais desenvolvidas
na minha int~en\:áo preparada para as Jornadas Internacionais da
Fondation Internationale Pénale et Pénitentiaire que tiveram lugar
em Kristiansand (Noruega), em Setembro de 1983, sobo título "Quelques considérations sur le fondement, le sens et l'application des peines
en droit pénal économique". Cfr. as respectivas Actas, subordinadas <i
epígrafe Les sanctions en matiere de délinquance économique, 1984,

pp. 33

SS.
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l. Em termos de díreito penal geral, talvez que eu
possa esperar da maioría dos meus ouvintes que aeeitem a seguinte proposi<;:ao: num Estado de Direíto
de cariz social e democrático, a compreensao dos fundamentos, do sentido e dos limites das penas deve
partir de uma concep9áo de preveno;:áo geral positiva
ou de integra9áo, ligada institucionalmente a urna
pena da culpabilidade, a ser executada com um sentido predominante de (re)socializa9iío do delinquente (23). Niío se trata aquí no entanto, desejaria acentuá-lo, da reedi<;áo de uma qualquer teoria eclétlca
em matéria de fins da pena, mas do produto de tres
convic<;oes fundamentais: 1ª· A de que, como já
atrás disse, nmh Estado de Direito democrático, fun~iio do direito penal só pode ser a protec9iío de bens
jurídicos; pelo que também finalidade prímária e
irrenuncíável da pena só pode ser a conserva9áo ou o
reforc.;o da norma violada pelo crime, como modelo
de orienta9áo do comportamento das pessoas na ínterac9áo social. Só dentro <lestes parámetros, pois,
pode actuar a ideia tradicional da prevern;:ao geral
negativa ou de pura intimidaviío. 2ª. A de que, perante a exigencia, primordial num Estado de Díreito
democrático, de respeito pela dígnidade do homem,
a aplica.;:áo de urna pena, mesmo comandada por
urna prevent.;ao geral positiva ou de íntegrac.;iío, supoe
sempre e sem alternativa um elemento de censura
ético-pessoal do facto ao seu agente, e por isso de
culpabilidade. 3ª. A de que, perante a exigencia, primordial num Estado de Direito social, de ajuda aos
membros da comunidade que se encontrem em particular estado de necessidade, niio há alternativa para
urna execut.;iío da pena dominada pelo propósito de
oferecer ou de proporcionar ao de!inquente o máxi(23) Desenvolvidamente sobre esta proµosi9íio o meu "Os Novos
Rumos. .. " (como nota 20), pp. 24 ss.
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mo de condiyoes favoráveis ao prosseguimento de
urna vida sem praticar crimes.
Sendo estes os principios que, em meu juízo, devem dar fundamento e sentido il pena no direito per
na! geral, vejamos entiío se, em que medida e em que
sentido siio eles válidos também -ou antes devem
ser modificados- no ámbito do direíto penal económico.
2. No que respeita il preven9áo geral positiva ou
de integra9ao, poderia pensar-se nao haver lugar para
ela em direito penal económico, mas só para urna
preven9ao geral negativa, de pura intimidayáo ou
dissuasiio. E isto, dir-se-ia, porque a este díreito niio
poderia atribuir-se urna fun9iio de protecc,:ao de verdadeiros bens jurídicos, mas só -como já em seu
tempo Goldschmidt notou (24)- de simples bens
imateriaís e sem sujeito, destinados a servir de protecc,:iio antecipada dos autenticos bens jurídieos defendidos pelo direito penal geral. Todas as minhas
considera9oes anteriores visaram, porém, demonstrar
o erro desta considerac,:iio, pelo que sobre ele niio
devo insistir.
O que com razao pode dizer-se -isso sim- é que
o direito penal económico tem que responder a exigéncias acrescidas de intimída9iio e de dissuasao. E
isto por várias razoes (25): dada a menor "visíbilida·
(24) J. Goldschmidt,Das.Verwaltung;m•mfrecht Eíne Untmuchung
der Gremgebiete zwischen Strafrecht und Verwaltungr;rechtaufrechtl;.
geschú:htlícher und rechtsvergleJchender Grundlage (reed~o da 1• ed.,
de 1902), Aalen, Scíentia, 1969, pp. 532 ss. e 584 s.
(25) Urna discussio aprofundada de aJguns destes argumentos pode
ver~se em f'ernández Albor (como nota 1). pp. 10 ss; A. Betistain,
"Eficacia de las sanciones penales f:rente a 1a delincuencia eoonómíca'',
l Tndice Pena/e 16, 1982, pp. 375 ss.; Bajo Femández (como nota 9),
pp. 78 ss.; Braithwaite/Geis, •10n Theory and Aetion for Corporate Cr:i-me Control", Crime & Delinquency 28, 1982, pp. 300 &').
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de" dos respectivos delitos (tanto no que respeita ao
seu cometimento como aos seus efeitos), que conduz
as altíssimas "cifras negras" aquí existentes; dado,
depois, o elevado status económico-social da maioria dos respectivos agentes que -e foi mérito das modernas orienta9óes criminológicas, em especial do
labeling approach, o te-lo posto em relevo (26)-lhes concede um lugar privilegiado no processo de
selec91ío da delinquencia, em particular face ao comportamento acentuadamente re-activo das instancias
de perseguii,;iio penal neste dominio; dada, enfim, a
dificuldade conhecida de prova judiciária corn que
aquí se depara -em especial quando o autor do delito .
for urna pessoa colectiva- e que conduz a que seja
excepcionalmente alta, neste ambito, a percentagem
de absolvi<;oes.
Estas considera<;oes conduzem a fundada conclusao
de que o delinquente económico tem urna esperam;oa
maior que a do delinquente comum de escapar a
puni9iio, ou de ser menos severamente punido. Esta
conclusao nao justifica, porérn, que devamos abandonar aqui urna preven9iio positiva ou de integrac,;iio,
em favor de urna preven9ao negativa ou de pura intimida9iio. Para além de que esta depararía sempre com
a objec9áo de princípio de violar a dignidade do hornem, sacrificando inadmissivelmente a justi'(a a urna
(pretensa) eficácia e utilidade, ela náo se adequaria
sequer a especificidade do direito penal económico.
Ela esqueceria, com efeito, que o potencial delinquente económico -sendo ern regra, relativamente ao
delinquente comum, mais racional e calculado, e iucorrendo em maiores riscos de degrada9iio do status
{26) Desenvolvídamente sobre este ponto Figueiredo Dias J Costa
Criminologúl.. O Homem Delinquente e a Sockdade Ctimf..
nógena, Coimbra, Coin1bra Editora, 1984, pp. 42 ss .• 159 ss., 342 ss.,
Andrade,

365
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em caso de condena9iio- pode, na generalidade dos
casos, deixar-se mais facilmente motivar .pela norma.
A minha conclusiio é, assim, a de que ponto de
partida da fundamenta9áo da pena deve ser, também
em direito penal económico, urna ideia de preven9ao
geral positiva ou de integra¡;:iio. Só que, num campo
como este -onde se encontram em causa orienta9óes
estaduais em matéria económico-social, que exigem
ser promovidas e refor9adas na consciencia social-,
o nivel necessário e legítimo de integra9ao pode, por
vezes, ser superior aquele com que se basta o direito
penal geral. Por isso -;-mas só por isso- pode ero tais
dominios assinalar-se uin mais lato papel, em tennos
que a frente procurarei precisar, a componente da
intimidac;;iio e da dissuasáo.
3. Também no que respeita a furn;áo retributiva,
ligada a pena da culpabilidade, se podem suscitar
-e se tém suscitado- reservas a sua subsistencia em
direito penal económico (27). Assim se afrrma: que
a neutralidade axíológica das condutas proibídas ím·
pede que se possa falar de urna culpabilidade baseada
numa censura ético-pessoal; que nao é possfvel falar
de culpabilidade nos casos, que neste campo devem
ser aceites, de responsabiliza9iio penal de pessoas
colectivas; que existem, de todo o modo, dificuldades gravíssimas, e muitas vezes inultrapassáveis, de
comprova9iio judiciária da culpabilidade neste dominio.
(27) Urna interessante discussáo- deste tópico encontrirse, por exem.pJo, em Y. Suzuki, ..The Role of Criminal Law in theControl of Social
and Economic Offencesº, UNASEI, Resource Material Series lS, 1978,
pp. 198 s.~ e em M. Lev~ ••nusíness Regulatory Offences and the Criminal, Law'~, paper apresentado As Jornadas de Kri.stiansand referidas

na nota 22,

59

Mas esta argumenta\(áO náo me parece suficientemente fundada. Por um lado -já o disse e repeti-,
as infrac9óes económicas supóem urna referencia a
autenticos bens jurídicos de natureza económico·social; a censura da culpabilidade encontra-se neles,
portanto, plenamente justificada. Por outro lado
-e é este um tema que náo posso aquí senáo aflorar-,
en creio possivel, através daquilo que chamarei um
pensamento analógico, considerar as pessoas colectivas como capazes de (,'Ulpabilidade (28). Por fim, as
maiores (e írrecusáveís) dificuldades de comprova.;íío
judicial da culpabilidade neste dominio podem ser
ultrapassadas por vários meios, dos quais destacarei
doís: urna técnica legislativa adequada de fonnula\iªº das incrímina9óes, que transforme os chamados
delitos de perígo abstracto (que visam a protec9iio
só mediata de bens jurídicos indivíduais) em delitos
de desobediencia (que protegem ou promovem ímedíatamente bens jurídicos sociais) (29); e o estabele·
cimento, neste campo, do princípio da responsabílidade penal das pessoas colectivas como tais.
(28) Se bem deva reconhecer náo ser essa a opiniiio largamente
do1ninante1 tanto em Portugal como em Espanha. É certo que na
culpabilidade jurídíco-penal se tem em vista um serwlivre como centro ético-social da in1pu~áo jurídic&-penal e que es.se é, seguramente, o do

homem individual Mas sugiro náo dever esquecer-se que as organiza~
s;óes humano-sociais sáo, tanto como o próp:do homem individual~
"obras de liberdade" ou "tealizayOes do ser-iívre"; pelo que me parece aceitável que em certos domíníos especiais e delimitados, como o
do díreito económico-social ...-e de acordo coro o que poderá chamar-se,

seguindo A<tax Mfiller, \<Freiheitº, in Stastalexikon, lll, 6ª ed,. Freíburg
i. B., Heider, 1959, p. 533, o princ(pio da identidade da liberdade-, ao
homem individual possam substituir-re, como centros ético-wciais de ·
impu ta~o jurídico~al, as suas obras ou realiza~Oes oolecti:Vas e~
assím 1 as pessoas colectivas 1 associagOes, agrupamentos ou corpor~es
em que o ser~livre se exprime.
(29) Sobre isto, com mais pormenor, o meu artigo citado supra
(como nota 5).
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Acúna de tudo importa porém nao esquecer que
razóes de outra natureza podem conduzir ao refor¡:o
da exigéncia de retribui9iío da culpabilidade em direito penal económico. A este compete, na verdade,
desencadear ou promover a transforma9ao das representa«óes colectivas, no sentido de actualizar a
consciencia comunitária. da especial ·gravidade das
práticas anti-económicas e de mobilizar um contributo activo na Juta contra elas. Algo contraditoriamente, porém, o delinquente economico pode, com'
maior frequéncia. e em mais larga medida que o delinquen te comum, subtraír-se ao efeito estigmatizante da pena, ou em todo o caso minorá-lo..Esta contradigiio conduz a que a culpabilidade nao <leva ter
aquí apenas o carácter /imitador que, em nome da
garantia dos direitos do cidadáo, por muitos -entre
os quais merece justo destaque Claus Roxin- !he é
hoje atribuído no direito penal geral (30). Mas deva
antes assumir carácter fundamentador e constitutivo
da responsabilidade do agente, revelador da razáo
da censura sócial de que se tornou passível pela sua
actua9iio.

4. No que respeita, por últúno, a ideia da prevenespecial, pode igualmente considerar-se a situa'<ªº no direito penal económico como possuidora de ·
especificidades dignas de aten9áo.
Em prímeiro lugar, um efeito eficaz de preven~áo
especial parece, sob diversas perspectivas, mais fácil

fªº

(30) Precursor nesta dire~o foi o estudo de C. Roxin, ºKrimínalpolitische Überlegungen zum Schuldprinzip", Monats. f. Krlminolog:le 1973, pp. 316 ss. (em espanhoi na colect§nea Cu/pabi/idade y
prevención en derecho penal, Madrid, Reu~ 1981, pp. 41 ss.J; e, por
últilno, do mesmo C. Rox:in, ~'Concepción bilateral y uniJateral del
principio de culpabilidad+', na referida colectanea. pp. 187 ss.
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de alcarn;:ar aqui (31). Para tanto contribuí logo a
drcunstáncia, já referida, de a estigmatizai;:iío derivada da pena ter menor capacidade para afectar a
auto-imagem do delinquente como pilar de respeitabilidade. A reac9ao normal do delínquente a aplicaqao da pena será, muito provavelmente, de in·
digna9iío moral e de nega((iío ou neutraliza9iio da
culpa, de vergonha e de humilhai;:íio. Nomeadamente, o receio de má publicidade fan\ com que,
no futuro, o delínquente se afa¡¡te do crime, antes
que nele persista e se encarnice. Por outro lado,
enquanto, no direitó penal geral, razoes de defesa
da dignidade da pessoa e de humaniza9iio das reaci;:óes criminais conduzem a urna restri9iio drástica,
quando nao a recusa pura e simples, de penas de
incapacita¡;:iio, tal nao sucede no direito penal eco·
nómico, nomeadamente quando esteja em causa a
aplica9iío de san9óes penais a pessoas colectivas. A
própria pena capítal -o encerramento definitivo da
empresa ou a dissolu9áo da pessoa colectiva- niío
depara com objecgóes de principio. O que, afina!,
nao é senao consequéncia do facto de a actividade delinquente neste domínio pressupor, as mais das
vezes, a manutern,;iío da legitimidade do agente para
o desempenho de papeis formalizados no domínio da
economía.
Em segundo lugar, porém, tem-se posto em causa
-com maior insistencia ainda que no direito penal
geral- a fínalidade (re)socializadora da pena no direito penal económico. Com o argumento de que nao
tem qualquer sentido visar a recuperai;:iio social de
pessoas que possuem já um alto gran de socializa<;;áo,
dado o seu estatuto económico-social, a respeitabili(31) Decididamente nesta perspectiva Braíthwaite/Geis (como ncr
ta 25), pp. 300 ss,
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dade de que se reveste o seu modo de vida e a estabilldade da sua inser9iio comunitária (32). Mas, devo
dize-Jo, este argumento náo me convence mínimamente ~demasiado apegado como ele se revela ainda
a mna concep¡;iio, digamos, maximalista (e mesmo,
em certo sentido, "totalitária") da recupera9ao social, como urna espécie de tratamento imposto no
sentido da altera¡;áo das concep9óes globais do delinquente (33). E niio é a urna concep9iio destas que
poderei augurar um bom futuro. Também o crime
económico revela em principio um defeito de socializafáo, que nao tem a ver com a Weltanschauung do
delinquente ou com a sua inser¡;áo comunitária global, mas concretamente com a sua atitude pessoal
perante urna determinada orienta9iio estadual em
matéria sócio-económica (34). Urn tal defeito determina, ele tambérn, a obriga.¡iio para o Estado de proporcionar ao delinquente o máximo de condi9óes
(32) Abertamente neste sentido Bajo Fernández {co1nq nota 9),
pp. 80 s.
(33) ~, esta concep98.o de ressocia1iza~io que está presente na generalídade dos autores -penalistas ou crimin6logos "críticos"- que a
crlticam na base de que niio se tra taria neta senii_o de um "mito", de
que resocializa~o ex:lge-a, mais que o delinquente, a própda "socio~
dade punitiva". Fundarnentais a este propósito K. Sessar, "Die Re~
sozialisierung der strafenden Gesellschaff', Zeits f.d.g. Strafrechtsw.
81, 1969, p, 372 e, depGi&, A. Baratta, "Sistema pena!e od emarginazione sociale", La Qµestione Crimina/e 1976, p. 237 e, Idem, "Criminologia critica y politica penal alternativa", Rev. int de dr. pen.
49, 1978, p. 43. Completamente dentro deste ponto de vista, em Espanha, F. Muñoz Conde, "La re..~ocializacíón del delincuente. Análisis
y crítica de un tnito", Doctrina Penal 7. 1979, pp. 625 ss. e, em Portu~
gal, Teresa P . .Bele:z.a, "A Reinsen;iio Social dos Delinquentes: Recupera~Ro da Utopía ou Utopia da Recupera~o", in Cidadiio Delinquen te:
Reinserriio Social?, Lisboa, Instituto de Reinserºio Social, 1983,
p. 159.
(34) Neste sentido, do meu ponto de vista com razáo, A Berlstain
(como nota 25), pp. 378 s.
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favoráveis a preven9iio da reincidencia (35). E, dadas as razóes que acilna apontei, haverá mesmo porventura bons motivos para esperar que urna tal estratégia esteja destinada aqui a maior sucesso do que em
muitos dominios do direito penal geral.
V

Julgo ter demonstrado, com esta segunda parte
da minha exposi9áo, que a autonomía revelada pelo
direito penal económico ao nível do ilícito se continua de algum modo' ao nível das san9óes. Resta-me
agora tentar determinar de que modo as diferen9as
no fundamento e no sentido das san9óes do direito
penal económico se reflectem concretamente no
processo de "sentencing'', · quer dii.er, nas opera9óes
judiciais de de terminaráo da pena e, portanto, da
sua esco!ha e da sua medida.
l. No que toca a opera9áo de escolha da pena -se
o juiz deve condenar em prisáo ou em silnples multa,
se deve substituir aquela por esta, ou se deve antes
preferir, quando tal seja possíve~ urna condena9iio
condicional, um regilne de prova, de priSáo por dias
livres, de semi-deten9áo, etc.-, urna doutrina de
inspira9áo germanica (e que aí é conhecida por
(35) Creio ser este na verdade, diferentemente do que parece susten-

tar Bajo Fernández (como nota 9), p. 81, o moderno e correcto sentido
da (re)socializa~iio do delinquente: cf. o meu artigo citado supra (como
nota 20), pp. 24 ss. Urna pormenorizada e -a meus olhos- concludente
defesa desta concep~iio foi levada a cabo, ero Portugal, por Anabela M.
Rodrigues, A Posifllo Jurídica do Recluso na Execuriío da Pena Priva-

tiva de Liberdade. Seu Fundamento e Ámbito, Coimbra, Bol Fac.
Dir. Coimbra, 1982, pp. 99 ss. e Idem, "Polémica Actual Sobre o Pensamento da Reinser~ao Social", in Cidadizo Delinquente... (como no-

ta 33), pp. 175

SS.
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"Stellenwerttheorie" ou "teoría do valor de posigáo") defende, para o direito penal geral, que o juiz
se deve servir. exclusivamente de pontos de vista de
prevengáo, náo de retribuigiio da culpabilidade (36).
Mas esta doutrina parece-me duvidosa sobretudo no
direito penal económico, onde, como disse, se fazem
sentir acrescidas exigencias de retribuigiio da culpabilidade e de prevengiio de integragiio.
Assirn é que, por exemplo no que toca a escolha
entre a pena de prisáo e a de multa, se torna compreensfvel que o juiz prefira aquela a esta com muito maior frequencia do que em direito penal geral
(37). Tanto mais que a situagiio será diferente também na óptica da prevengiio especial. Com efeito, a
prisiio niio terá, relativamente ao delinquente económico, o mesmo efeito criminógeno que possui relativamente ao delinquente comum: quer porque as técnicas de aprendizagem niio podem ser transmitidas
ou desenvolvidas na prisáo; quer porque niio haverá
em principio que recear os efeitos negativos irreversfveis da experiencia prisional, que em geral advem
da estigmatizagiio, da distancia social, da escassez de
oportunidades legítimas, da aquisigiio de urna identi(36) Esta teoria foi fundada por H. Henkel, Die 'richtige' Strafe,
1969, pp. 23 ss. e reelaborada por Horn, "Wider der 'doppelspurige'
Strafhoungzumessung", Fesmchrift jilr Schaffttein, 1975, p. 241 e
ldem, "Zum 'Stellenwerttheorie' ", Festschrift ftir Bruns, 1978, p.
165; fundamentahnente no mesmo sentido SchOch, "Grundlage und
Wirkungen der Strafe - zum Realitiitsgehalt das § 46 Abs. 1 StGB",
Festschrift jiir Schaffstein, 1975, p. 255. Criticamente, por outros,
C. Roxin, "Pravention und StrafZumessung'', Festschrift jür Brnns,1918, p. 183 (em espanhol, na colecta.nea já citada, como na nota 30,
pp. 117 SS.).
(37) Urna discussio detalhada.desta temática em Bajo Fernández
(como nota 9), pp. 78 ss. e em A Beristain (como nota 25), pp. 375
SS,
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dade e de urna auto-imagem desviante, da entrada
numa carreíra delinquente.
Por estas razoes, também o requisitório contra as
penas curtas de prisiio perde aquí muíta da sua forqa.
Nilo é que -desejo sublinhá-lo- o sharp-short-shock
da pena curta de prisao seja aceitável, como as vezes
se pretende, contra todos os delinquentes de elevado
estatuto sócío-económíco; o que aquí está em questáo
náo é, ou niio é tanto, o estatuto pessoal do agente,
quanto a natureza da infrac<;:áo que praticou. Náo será aceitável, por exemplo, que o juiz aplique urna
pena curta de prisao ao responsável de um pequeno
acidente de via~iio só porque se trata de um "white-collar", quando ao "blue-co llar", nas mesmas cir, cunstáncias, aplicaría urna pena de multa. Mas já se
pode aceitar a diferem;a de tratamento se, em vez de,
um acidente de viaqiio, se tratar por exemplo da fraudulenta e ainda que pequena degradaqáo iia qualidade
de um produto alimentar ou medicamentoso. At6
porque se conhece a faci!idade com que, nas infracvoes económicas, a multa é integrada no cálculo
dos potenciais delinquentes, de modo a que os
ganhos com o crime excedam os custos da pena, ou
os efeitos desta se repercutam sobre os operadores
económicos situados a juzante e, em definitivo, sobre
os consumidores.
Nao desejo, com isto, invalidar o papel da pena
de multa em direito penal económico, tanto mais
que ela terá de ser mesmo, pela própria natureza das
coisas, a pena·regra para as pessoas colectivas, Quero
sim, apenas, sublinhar o especial papel e aptidao -e,
em certos casos, mesmo necessidade- que neste
dominio cabe a pena de prisáo, em vista nomeadamen te de desencadear a transforma9iío das representa.;;oes colectivas e da consciencia comunitária face
ao crime económico.
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2. Urna vez escolhida a pena, coloca-se ao JUIZ o
problema de determlnafáo da sua concreta medida.
Ainda aquí parece deverem reconhecer-se certas
especialidades em direito penal económico.
Parto da ideía de que também neste domfnio a pena da culpabilidade pode -nos termos da doutrina
germánica da "teoría da margem de descricionaridade" ou "Spielraumtheorie" - oscilar dentro de certos
limites (38). Só que, diferentemente do que porventura deva acontecer em direito penal geral, nao parece
que no dominio do direito penal económico possa
sem mais afirmar-se que a pena a fixar dentro daqueles limites precisa de atender as exigencias da prevem;;ao especial, mas nao as da prevenyáo geral (39).
Pois bem pode acontecer que só um particular nível
da pena cubra as necessidades de prevenylío geral de
integrayáo e as legítimas exigencias de intirnidayiio
que dentro daquela se fazem sentir; e, em particular,
que só aquele nfvel permita a pena contribuir para a
transforma9ao necessária das representa9óes e da
conscíéncia comunitária face actividades anti-económicas.
Náo pretendo, com isto, excluir de todo a possibilidade de o juiz acabar por impor, em nome de
exigéncias de preven.¡:iio especial, urna pena inferior
ao limite mínimo imposto pela culpabilidade. Mas
tal só deverá acontecer a titulo de todo em todo
excepcional e poderá ser mesmo legítimamente
proibido pela lei em certos ámbitos do direito penal

a

(38) Sobre a polémica a volta desta teoría C. Roxln (como nota
36), pp. 184 s. e ldem, "StrafZumessung im Lichte der Strafzwecke",
Fest!J!1be ftlr Schultz, 1977 (em espanhoJ, DA colectíhieajá citada, co.
mo na nota 30, pp. 95 ss.).
(39) Posi¡:iio defendida coro insis~ncia, para o dírelto penal geraJ,
por C. Roxin, "Srafzumessung.. .'j (como nota 30), pp. 104 ss. da versáo espanhola.
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económico. Ainda aquí de acordo com a ideia de que
a este direito niio compete urna simples fum;:áo de
protec9áo de bens jurídicos, mas também de promoyáo de valores económíco-sociais no seio da co·
munidade (40).
VI

É tempo de terminar, voltando ao principio. Comecei por perguntar se haveria, no actual direito penal económico, algo que o contradistinguisse do direito penal geral. Esforcei-me por demonstrar que, a
cada um dos níveis a que a distin<;:iio pode relevar,
existem muitos pontos de apoio para urna resposta
afirmativa: l) o ilícito penal económico apresen ta
apreciá:veis especificidades face ao ilícito penal geral,
baseado como está numa específica ordem legal e
jurídico-constitucional dos bens jurídicos que protege
e promove; 2) especificidades se dáo, depois, ao nivel
do fundamento e do sentido das san9oes em direito
penal económico, derivadas da actescida intensidade
com que aquí se fazem sentir as exigencias de preven91io geral positiva ou de integra9iio e de retribuiyao da culpabilidade, bem como da luz particularmente favorável a que surgem a realiza9áo das
finalidades de prevenyiio especial e a estratégía de
ressocializa9íio; 3) especificidades existem, finalmente, ao nivel da determina~iio concreta das san<;:oes, derivadas das circunstancias de a preferéncia
(40) Concorde-se ou náo comas pos~óes defendídas, nesta matéria,
no texto~ urna coisa parece certa; a plena razáo que assiste a Bajo Fernández (como nota 9), p. 79, quando escreve: ~~en cuanto al segundo
aspecto, el relativo a ta teoría de la pena... ~ a mi juicio, la delincuencil1 eoon6mica puede aportar un importante aumento en la eterna
disputa entre preventistas y retribucionist_as".
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pena de pnsao -mesmo que se trate de urna
curta-, em confronto com a pena de multa,
impor numa gama mais larga de hipóteses, bem
·como de serem maiores as expectativas de evitar o
efeito de-socializador e criminógeno da priva<,;áo
'%é"''/"·.. ·.da liberdade.
Sao tais diferenc;:as suficientes para se concluir
pela autonomizac;:áo do direito penal económico
face ao direito penal geral? Se pensarmos urna tal
autonomiza<;:áo em termos absolutos, capazes de
fazer do direito penal económico um tertium genus
entre o direito penal e o direito de mera ordena9ao,
entáo a resposta terá de ser negativa. Mas já deverá
ser positiva se pensarmos a autonomizac;:ao em termos relativos, legitimada ii luz da dupla furn;áo,
pessoal e comunítária, desempenhada pela personalidade do hornero no contexto do Estado de Direito
e traduzída numa ordem legal dos bens jurídicos de
índole específica. Numa ordem legal que tem por
critério a ordem axíológica constitucional que preside
aos direitos sociais e a organizac;áo económica e que,
no plano das sangóes, impóe critérios mais estrítos
<-e, em certos casos, mesmo mais severos- a sua determinavao.
Em todos os Estados -e decerto também em Espanha- perpassa hoje um sentimento generalizado
de injustiga estrutural, em rela9áo ao qua! a impunidade dos delinquentes económicos ou a sua menor
puni<¡:iío injustificada adquirem acentuada ressoniincia simbólica. É para inverter este estado de coisas
e para obviar a generaliza9iío de atitudes de cinismo
e de evasáo que a sociedade <leve formular exigencias
partk11lares ao seu ordenamento penal económico.
Com o que, afinal, em nada se contraria, mas antes
substancíalmente se realiza, um princ!pio de igualdade material entre os cidadiios.
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