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RESUMO 

 A imperiosidade de uma eficaz tutela do ambiente econômico parece 

indiscutível nos dias atuais. A estrutura do sistema capitalista pós-industrial revela, 

contraditoriamente, características não desejadas pelo próprio modo de produção 

vigente, o que a sociologia contemporânea entende ser o consectário da reflexividade da 

sociedade do risco. Neste sentido, os agentes econômicos empreendem comportamentos 

atentatórios à conformação econômica da sociedade, pondo em risco o regular 

funcionamento da própria economia. Nesse contexto, o Direito, mormente o campo 

penal, é utilizado para tentar rechaçá-los. Ocorre que tal emprego do ramo jurídico-

criminal entra em confronto com seus tradicionais contornos, delineados desde a 

Ilustração. Complexas condutas econômicas são penalmente vedadas, no mais das vezes 

por meio de formulações tipificadoras antecipatórias, pouco consistentes e com caráter 

de meio de conformação de comportamentos de alçada administrativa, consagrando-se a 

administrativização do ramo jurídico-criminal. O presente estudo tem, então, por 

objetivo investigar a legitimidade do Direito Penal Econômico. Inicialmente, analisar-

se-á o histórico da intersecção entre Direito Penal e economia, para fins de constatação 

de um possível traço evolutivo. A seguir, delimitar-se-á o que se entende por Direito 

Penal Econômico, bem como se seria necessário e possível subsumi-lo à teoria do bem 

jurídico. Uma vez identificada a ordem econômica como objeto de tutela penal, serão 

verificados seus contornos no ordenamento brasileiro, assim como os problemas 

dogmáticos decorrentes de sua construção. Após isso, serão investigadas, 

respectivamente, e de modo complementar, a tentativa de tutela penal da ordem 

econômica em face do conceito de lesividade penal, vez que se sinaliza neste ponto 

larga vulneração das formulações típicas comumente editadas, bem como a 

possibilidade, ou não, de justificação da tutela penal na seara econômica em razão da 

teoria da cumulatividade delitiva, a qual prescinde da aferição de lesividade concreta. 

Serão constatadas, seqüencialmente, teorias que pretendem equacionar a 

administrativização do Direito Penal hodierno, destacando-se a proposta administrativo-

sancionadora. Por fim, concluir-se-á pela melhor construção jurídica a regrar as 

infrações econômicas, delimitando-se o papel do Direito Penal neste contexto. 

 

Palavras-chave: Ordem econômica – Teoria do Bem Jurídico - Direito Penal 

Econômico – Legitimidade – Direito Administrativo Sancionador 



ABSTRACT 

 The imperiousness of effective protection of the economic environment 

seems undeniable today. The structure of post-industrial capitalist system reveals, 

paradoxically, features unwanted by the existing mode of production, which the 

contemporary sociology understands as the reflexivity of risk society. In this sense, the 

economic agents undertake conduct detrimental to the conformation of the economic 

society, undermining the smooth functioning of the economy itself. In this context, the 

law, especially the criminal law, is used to try to head them off. It happens that such 

employment of legal and judicial branch clashes with their traditional boundaries, 

delineated since the Enlightenment. Complex economic behavior are criminally 

prohibited, in most cases through typifying proactive formulations, which are 

inconsistent and display as mere means of behavioral conformation, subject to 

administrative jurisdiction, which leads to the administrativization of the criminal law. 

The present study is then undertaken to investigate the legitimacy of Economic 

Criminal Law. Initially, it will examine the history of the intersection between criminal 

law and economy, aiming at finding a possible evolutionary trait. Then it will define 

what is meant by Economic Criminal Law, and whether it would be necessary and 

possible to subsume it to the protected interest theory. Having identified the economic 

order as an object of penal protection, its outlines will be verified in the Brazilian legal 

system, as well as problems arising from its dogmatic construction. After that will be 

investigated, respectively, and in a complementary way, the attempt to the penal 

protection of the economic order in the face of the concept of criminal harmfulness, 

since it signals at this point a violation from the typical formulations commonly edited, 

and the possibility or not of justification of the penal protection in the economic area 

because of the theory of cumulative criminal offense, which dispenses with the 

measurement of actual harmfulness. Will be analyzed sequentially, theories that intend 

to equate the administrativization of criminal law, highlighting the proposed 

administrative-punitive. Finally, the conclusion will be the search for the best legal 

construction of the rules for economic infractions, limiting the role of criminal law in 

this context. 

 

Keywords: Economic system – Protected Interest Theory - Economic Criminal Law - 

Legitimacy - Administrative Law sanctioning 



RIASSUNTO 

 L'imperiosità di un'efficace tutela dell'ambiente economico pare 

indiscutibile nei giorni attuali.La struttura del sistema capitalista postindustriale mostra, 

invece, caratteristiche non desiderate dal proprio modo di produzione vigente, quel che 

la società contemporanea intende essere il risultato della riflessibilità della societrà di 

rischio.In questo senso, gli agenti economici impiegono attegiamenti attentatori alla 

conformazione economica della società, mettendo in rischio il regolare funzionamento 

dell'economia stessa. Così, il Diritto , più spesso il campo penale, è utilizzato per 

cercare di rifiutarli. Occorre che tale impiego del branco giuridico criminale va contro i 

suoi tradizionali contorni, delineati sin dall'Illustrazione. Complesse condotte 

economiche sono penalmente vietate, per lo più attraverso formulazioni antecipatorie, 

però consistenti e con carattere di mezzo di conferma di attegiamenti di portata 

amministrattiva, consacrandosi l'amministrattivazione del branco giuridico criminale. Il 

presente scritto ha, allora, per scopo ricercare la leggitimità del Diritto Penale 

Economico. Inanzitutto, si analizzerà lo storico dell'intersezione fra Diritto Penale ed 

economia, con la finalità di constattare un possibile tratto evolutivo. In seguito,  si 

delimiterà quel che si capisce per Diritto Penale Economico, ben come se sarebbe 

necessario e possibile collegarlo alla teoria del bene giuridico. Una volta idividuato 

l'ordine economico come oggetto della tutela penale, saranno verificati i suoi contorni 

nell'ordinamento brasiliano, così come i problemi dogmatici decorrenti della sua 

costruzione. Dopodiché, saranno investigati rispettivamente, e di modo complementare, 

il tentativo di tutela penale dell'ordine economico visto il concetto di lesione penale, 

giacché si sinalizza in questo punto larga vulnerazione delle formulazioni tipiche 

comumente editate, così come la possibilità, o meno, di giustificazioni della tutela 

penale nella sfera economica in virtù della teoria della cumulatività delittiva, la quale 

prescinde dell'afferenza della lesitività concreta. Saranno constattati, inoltre, teorie che 

pretendono risolvere l'amministrattivazione del Diritto Penale odierno, risaltandosi la 

proposta amministrattivo sanzionatoria. Infine, si concluderà per la miglior costruzione 

giuridica a reggerer le infrazioni economiche specificandosi il ruolo del Diritto Penale 

in questo contesto. 

Parole  chiave:  Ordine economico - Teoria del bene giuridico - Diritto penale 

Economico - Leggitimità - Diritto Amministrattivo Sanzionatorio 

  



INTRODUÇÃO 

 

 O questionamento da legitimidade do ramo jurídico-penal na tentativa de 

controle da ordem econômica é o foco da presente investigação científica. Referida 

análise será delimitada pelo confronto da constatação legal da tutela penal econômica, 

identificada como reveladora do fenômeno da administrativização do Direito Penal, em 

tensão com o caráter de lesividade deste e, ainda, a teoria da cumulatividade delitiva. 

 

 Noções de Direito Econômico e Direito Administrativo serão, portanto, 

instrumentos a serem utilizados no curso da tese de doutoramento, em face da ciência 

jurídico-penal, relativamente à qual se focará, principalmente, a expansão do Direito 

Penal Econômico em contradição com as características fundamentais da dogmática 

penal, desenvolvidas desde a Ilustração.    

 

 O Direito Penal contemporâneo claramente ostenta um caráter 

hipertrofiado, expandido, envolto em uma situação-limite existencial sem precedentes. 

Para além da constatação, em níveis globais, de transformação em tábula rasa do 

princípio da ultima ratio, erigindo-se à categoria de crimes os mais diversos novéis 

interesses sociais, mormente ainda pouco sedimentados pela sociedade, promanam 

formulações tipificadoras de duvidosa consistência. 

 

 Assim é que o legislador vem cuidando de interesses supra-individuais, e, 

deste modo, etéreos, pelo ramo jurídico-penal, bem como cedendo a pressões sociais 

por tutela preventiva de certos temas pela formulação criminalizadora, avultando o 

aspecto simbólico do Direito Penal. E mais: em verdadeiro círculo vicioso 

deslegitimador do mais grave meio de controle social, uma vez constatada a 

incapacidade de tal ramo jurídico para a tutela de específicos bens, ou mesmo como 

fomentador de comportamentos humanos tidos como positivos, a solução é o 

agravamento repressor, esgarçando-se a postura punitiva. 

 

 Não bastassem as dificuldades de assimilação de interesses inéditos e 

pouco palpáveis por uma sociedade complexa, globalizada, multifacetada, permeada de 

grupos conflitantes, a tutela penal ainda abusa de formulações pouco consistentes. É o 



que ocorre, por exemplo, com a constante utilização de categorias de perigo abstrato, 

normas penais em branco, tipos culposos e abertos, comprometendo-se mais ainda a 

pretendida eficácia da drástica opção pela tutela criminal. 

 

 É neste contexto de desconstrução do paradigma liberal do Direito Penal, 

mitigando-se o princípio da legalidade, ostentando-se uma desenfreada tipificação e 

cerceando-se garantias dos imputados, que o ramo jurídico-criminal vem tentando 

intervir na ordem econômica, o que justifica o estudo pretendido. E isto se dá em razão 

não apenas de se questionar a real necessidade desta postura legislativa, como também 

em face de suas sérias conseqüências sociais. 

 

 A globalização, por seu turno, tenciona ainda mais a situação no sentido do 

alargamento das fronteiras do Direito Penal Econômico. Se a globalização é, Se a 

globalização é, antes de tudo, um fenômeno econômico de reafirmação do modo de 

produção capitalista, consistente no estreitamento dos agentes de produção de riquezas, 

ignorando-se as fronteiras nacionais, com o fomento da interligação econômica, da 

divisão de trabalho e de etapas produtivas, de distribuição de produtos e da facilitação 

de consumo e assunção de capital, o sistema econômico atual revela características 

únicas de uma modernização reflexiva, isto é, de exasperação, ou radicalização, de seus 

característicos tradicionais. 

 

 Neste influxo, os agentes econômicos buscam o recrudescimento de 

fórmulas de controle social para revalidação de seus próprios valores. O Direito Penal, 

então, é usado pelo sistema capitalista globalizado contemporâneo como opção 

pretensamente eficiente e garantidora do correto funcionamento das forças produtivas. 

 

 A representação jurídica do modelo sócio-econômico em foco consagra o 

erigimento à categoria de infrações penais das mais variadas e complexas condutas 

supostamente atentatórias ao modelo econômico vigente. Assim é que os crimes ditos 

contra a ordem econômica e financeira, contra o meio ambiente, contra as relações de 

consumo, contra a ordem tributária, de lavagem de dinheiro, etc., encontram-se dentro 

desta contextualização, genericamente entendida como delinqüência econômica. 

 



 O Direito Penal se vê, desta maneira, como pretenso assegurador da 

normalidade sistêmica econômica, restando atônitos todos os atores da repressão 

criminal. Na prática, o que parece despontar é a deslegitimação do ramo jurídico-penal 

diante de sua tibieza no controle de tais situações. 

 

 Em face destas constatações, imperioso o estudo da legitimidade penal 

relativamente à ordem econômica. Citado ramo do Direito vem ostentando o 

característico de tutela antecipada a situações muitas vezes de alçada do Direito 

Administrativo, daí falar-se em sua administrativização, o que é posto em xeque diante 

da necessária lesividade penal justificadora da tipificação de condutas, mas, de outra 

sorte, talvez escorada no alicerce teórico da construção dos delitos cumulativos, temário 

com o qual se pretende confrontar. Esta última construção teórica, uma vez afrontada 

pela ausência de lesividade a um bem jurídico por uma conduta individual, entende 

justificar-se a tipificação em razão do fato de que o conjunto de comportamentos – pela 

realização de condutas pela coletividade – culminaria pela lesão ao citado bem. 

 

 Destarte, a complexa realidade dogmático-penal hodierna se vê 

paradigmaticamente posta em face da busca regulatória econômica por este gravoso 

meio de controle social, o que será analisado por meio da presente tese de doutorado, 

visando-se apurar sua legitimidade para tanto, ofertando-se à comunidade jurídica um 

novel contributo orientador científico.    

    

 Neste sentido, o temário proposto à investigação científica perpassa por 

específicas questões fundamentais as quais subsidiarão as conclusões pretendidas - e 

que permearão os capítulos do presente trabalho -, a saber: 

 

 No capítulo 1, após um panorama histórico quanto à intersecção entre 

Direito Penal e Economia, será investigado o que se entende doutrinariamente por 

Direito Penal Econômico, bem como sua relação com a teoria do bem jurídico. A 

seguir, será procedida uma aproximação ao conceito de ordem econômica, tido como 

basilar para se permitir a identificação da tutela jurídico-penal voltada a tanto. Neste 

diapasão, bem como diante da necessária constatação da comunicação lingüística dos 

atores penais para a conclusão desvalorativa de uma conduta, a confiança há de ser 

analisada como importante elemento para a reprodução e circulação de riquezas. 



 

 Notando-se a experiência penal de garantia do sistema econômico na 

legislação contemporânea, permitir-se-á a construção de críticas e questionamentos ao 

Direito Penal Econômico, fomentados, como citado, pela utilização de formulações 

porosas e antecipatórias da tutela repressiva, tais como a dos tipos abertos, dos tipos de 

assessoriedade administrativa, destacando-se as normas penais em branco, dos crimes 

de perigo abstrato, dos tipos omissivos e dos crimes culposos. Neste contexto, constatar-

se-ão as contradições do discurso legitimador dos fins da pena para tal específico 

enfoque penal. 

 

 A seguir, no capítulo 2, a pesquisa confrontará a tentativa de tutela penal 

da ordem econômica diante do conceito de lesividade penal. Assim, perpassando-se pela 

visão clássica do conceito de lesividade como elemento necessário à constatação de 

ofensa ou séria ameaça de ofensa a um bem jurídico de caro interesse social, até sua 

apreensão como reveladora de uma transgressão ao ordenamento, ou lesão de dever, 

verificar-se-á sua ocorrência ou não na tipificação penal econômica. Tal revela-se 

elemento essencial para a reflexão da necessidade ou não de intervenção penal em 

específico ramo da atividade humana. 

 

 O próximo passo da investigação científico-jurídica, a ser desenvolvido no 

capítulo 3, é a confrontação da tutela penal da ordem econômica com a construção 

teorética dos delitos cumulativos, ou de acumulação. Dessa maneira, as noções de 

cumulatividade delitiva, o surgimento do conceito de cumulatividade, a apreensão de 

tais crimes como de perigo ou de resultado, assim como sua assimilação em face da 

lesividade penal, permitirão concluir pela capacidade ou incapacidade justificadora da 

tutela penal econômica consoante esse específico pensamento. 

 

 A tutela penal da ordem econômica, conforme citado, representa 

paradigmático exemplo da característica da administrativização do Direito Penal, razão 

pela qual se impõe ao intérprete desta ciência uma acurada reflexão sobre isto, que se 

mostra algo típico do expansionismo legislativo-penal sem precedentes que 

vivenciamos. É o que norteará a pesquisa no capítulo 4. Ao ensejo, a chamada “Escola 

da Frankfurt” e o discurso de resistência à expansão do Direito Penal; a proposta de 

WINFRIED HASSEMER, qual seja, de um “Direito de Intervenção”; a proposta de 



JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ, isto é, do Direito Penal dito de “duas 

velocidades”, e a leitura administrativo-sancionadora no Brasil, que tem como 

expoentes MIGUEL REALE JÚNIOR, EDUARDO REALE FERRARI, HELENA 

REGINA LOBO DA COSTA e FÁBIO MEDINA OSÓRIO, serão os objetos de análise 

concernentes. 

 

 Por fim, no capítulo 5, intitulado “O Direito Penal e as infrações 

econômicas”, pretende-se uma reflexão conclusiva do quanto adredemente investigado, 

permitindo-se apurar, a partir do discurso da criminalização difusa, a finalidade e 

eficiência jurídico-criminal na tutela econômica, confrontando esta com o princípio da 

ultima ratio e a busca por soluções alternativas. Para tanto, mister se fará estudar as 

formulações jurídicas mais adequadas à criminalidade econômica, propondo-se opções 

jurídicas como lege ferenda. 

   

 Uma vez que se pretende verificar os característicos da criminalização 

econômica contemporânea em face dos delineamentos da ciência penal, visando-se 

concluir pela legitimidade ou não do ramo jurídico-penal para a tutela da ordem 

econômica, a tese de doutoramento volta-se para a conclusão da pertinência ou não de 

tal gravosa intervenção jurídica neste ramo da atividade humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSÕES 

 

 1. Na história geral, a relação entre Direito Penal e economia apresentou as 

fases de mero casuísmo de tratamento, que perdurou da Antigüidade à Idade Moderna; 

de proteção ao modelo econômico liberal, que teve no Sherman Act a sua consagração; 

de assecuração da política do Estado do Bem-Estar Social e de diminuição do papel do 

Estado na economia, para a função de agente regulador, tendo no Sarbanes-Oxley Act 

seu ápice.  

 

 2. Desde o período de busca por proteção ao modelo liberal até os dias 

atuais, a repressão penal de ações de interesse da economia vem se ampliando, embora 

por fundamentos diversos. 

 

 3. No Brasil, não se constata correspondência com as fases internacionais, 

até recentemente. A partir da segunda metade do século XX, todavia, começa a 

despontar a criminalização econômica no país, havendo uma radicalização nos anos 90, 

sem qualquer sistematização. 

 

 4. Em face da exasperação dessa forma de criminalização, faz-se 

fundamental delimitar o significado, o alcance e a funcionalidade da ligação entre 

Direito Penal e economia, com vistas à reflexão quanto à sua legitimidade em um 

Estado Democrático de Direito.  

 

 5. O intérprete deve então, preliminarmente, atentar-se sobre a 

conceituação de Direito Penal Econômico, o que é controvertido na doutrina. 

 

 6. A partir dos estudos de SUTHERLAND, com cunho criminológico, 

identificou-se o tema com seu autor, tido como homem de negócios (de “colarinho 

branco”), em contraposição ao criminoso tradicional. 

 

 7. Também há o entendimento que reconhece o Direito Penal Econômico 

como um Direito Penal de empresa, isto é, perpetrado por meio de empresas. 



 

 8. A partir do posicionamento anterior, há ainda doutrina que concebe o 

Direito Penal Econômico como aquele que engloba infrações penais perpetradas de 

modo profissional no bojo de uma atividade econômica (occupational crime). 

 

 9. Para TIEDEMANN, segundo uma compreensão estrita, o intuito do 

Direito Penal Econômico seria o de proteger os objetivos da planificação estatal da 

economia. Já em sentido amplo, que ganha a adesão do autor alemão, o Direito Penal 

Econômico compreenderia as violações à atividade interventora e regulatória do Estado 

na economia, as infrações aos demais bens jurídicos supra-individuais da vida 

econômica, os quais, por necessidade conceitual, transcendem os bens jurídicos 

individuais, e, finalmente, os delitos patrimoniais clássicos, quando estes se dirigem 

contra patrimônios supra-individuais ou quando constituem abuso de medidas e 

instrumentos da vida econômica. 

 

 10. O único critério seguro e legítimo num Estado Democrático de Direito, 

todavia, é aquele que identifica na intervenção jurídico-penal a proteção a interesses 

essenciais para a pacífica convivência social que não podem ser tutelados de outro 

modo menos gravoso. Em outras palavras, há de se respeitar os princípios da 

intervenção penal mínima e da exclusiva proteção de bens jurídicos. 

 

 11. O bem jurídico-criminal tutelado por uma norma penal econômica 

legítima é a ordem econômica, interesse supra-individual consistente na estrutura de 

produção, circulação e distribuição de riquezas, representativa de um valor decorrente 

da vida individual e coletiva, indispensável à sua manutenção e livre desenvolvimento. 

 

 12. Na identificação do bem jurídico ordem econômica, a confiança 

mostra-se como importante marco valorativo, de cunho crítico, capaz de delimitar a 

tipificação válida, vez que um sistema monetarizado de livre mercado necessita de 

expectativas sociais mínimas para seu regular funcionamento.     

 

 13. Não obstante a possibilidade de verificação de tutela penal da ordem 

econômica legítima, a criminalização econômica comumente decorrente da sociedade 

mundial do risco revela graves problemas estruturais, sendo que complexas condutas 



são vedadas por meio de formulações tipificadoras antecipatórias, pouco consistentes e 

com caráter de meio de conformação de comportamentos de alçada administrativa, 

consagrando-se a administrativização do Direito Penal. 

 

 14. Assim é que as formulações no mais das vezes utilizadas são de perigo 

abstrato, tipos abertos, delitos culposos, tipos omissivos e normas penais em branco, 

fomentando-se um Direito Penal meramente simbólico. 

 

 15. Num contexto de intervenção penal mínima, após a identificação do 

bem jurídico penalmente tutelado, o subseqüente vetor analítico a nortear o intérprete é 

o princípio da lesividade, ou ofensividade, consistente, consoante o pensamento 

clássico, na relevante afetação do interesse protegido. 

 

 16. A compreensão de lesividade como transgressão ao ordenamento, 

erigida como uma alternativa à concepção tradicional de lesividade, é ilegítima, pois 

entende a infração penal como uma mera violação de dever, com vistas à proteção da 

vigência do ordenamento, o que não se afigura como um parâmetro seguro para 

limitação do poder de punir do Estado. 

 

 17. As dificuldades de identificação do bem jurídico tutelado e do 

princípio da lesividade na delinqüência econômica enseja a defesa de afastamento de 

rigorismos para a verificação das práticas abusivas, o que já desponta melhor adequação 

de tutela por outro ramo do Direito.  

 

 18. Exemplo de utilização de critérios flexíveis voltados à efetividade da 

proteção, no caso brasileiro, encontra-se da atuação do Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica – CADE. Tais, parâmetros, contudo, são inadmissíveis na seara 

penal. 

 

 19. A teoria dos delitos cumulativos liga-se à idéia de punição criminal a 

condutas que são de per se incapazes de afetação a interesses jurídico-penais, mas que, 

por critérios político-criminais, são vedadas, uma vez que sua prática disseminada 

exponencial denotaria abalo (por dano ou por perigo) a um determinado bem jurídico. 



Nesse sentido, esta teoria poderia justificar a tutela penal econômica de cunho 

antecipatório dos dias atuais. 

 

 20. Entretanto, o ideário da cumulatividade delitiva não se revela 

compatível com o paradigma de um Direito Penal liberal, escorado na proteção a um 

bem jurídico essencial para a coexistência social, bem como da fundamentação nos 

princípios da ofensividade, da proporcionalidade e da culpabilidade, critérios 

limitadores da incidência repressiva. Este o quadro normativo que constitui o 

fundamento de validade do Direito Penal nas democracias e que não encontra 

ressonância na teoria em foco, atingindo, dessa maneira, sua legitimidade. A construção 

em foco é, todavia, coerente com a seara administrativa. 

 

 21. Diante do expansionismo penal das últimas décadas, onde se insere a 

ampliação do Direito Penal Econômico, erigindo-se uma intervenção penal meramente 

simbólica, com dificuldades estruturais e ausência de legitimidade, despontam na 

doutrina propostas de equacionamento. Neste contexto, destacam-se os pensamentos da 

Escola de Frankfurt, do Direito de Intervenção, do Direito Penal de duas velocidades e 

do Direito Administrativo Sancionador. 

 

 22. A proposta da Escola de Frankfurt, qual seja, de manutenção do Direito 

Penal a um núcleo mínimo com referencial direto ao indivíduo, é inviável uma vez que 

ignora a evolução social. 

 

 23. Ainda dentro do contexto a Escola de Frankfurt há a proposta do 

Direito de Intervenção de HASSEMER, a qual, se por um lado possui os méritos de 

busca de salvaguarda do Direito Penal em contornos legítimos e de não fechar os olhos 

para as novas problemáticas sociais, de outro carece de maior concretude, não havendo 

uma delimitação. 

 

 24. A proposta de SILVA SÁNCHEZ, de um Direito Penal de duas 

velocidades, representa uma quebra sistêmica e parte da premissa equivocada de 

considerar como de relevo penal apenas normas que cominem sanção prisional, 

ignorando todos os demais consectários do grave meio de intervenção jurídico-criminal. 

Ademais, abre caminho para o expansionismo penal. 



 

 25.    Um Direito Administrativo reformulado, de cunho sancionador, com 

garantias materiais e processuais, revela-se como um caminho legítimo e mais eficaz 

para a tutela da ordem econômica. Dessa maneira, de um lado, uma ampla 

descriminalização das infrações econômicas, deve vir acompanhada, de outro, de uma 

reestruturação da seara administrativa, sem se perder de vista, em ambos os aspectos, os 

contornos liberais ínsitos a um Estado Democrático de Direito. 
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