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RESUMO 

 

 A Constituição de 1988 é dirigente, isto é, traça os objetivos ideológicos da 

ação política do Estado brasileiro, inclusive por meio de imperativos à atividade legislativa. A 

República Federativa do Brasil autodefine-se como um Estado Democrático de Direito (artigo 

1º), que tem como dois de seus fundamentos a dignidade da pessoa humana e a cidadania. 

Além disso, consta do artigo 3º da Constituição a chamada cláusula transformadora, que 

estabelece como objetivos fundamentais a serem alcançados pela República: a construção de 

uma sociedade livre, justa e solidária; a garantia do desenvolvimento nacional; a erradicação 

da pobreza e a redução das desigualdades sociais. Para alcançar tais objetivos, a própria 

Constituição estabelece, em seu artigo 170, que a ordem econômica deve submeter-se aos 

ditames da justiça social.  

A política criminal é parte das estratégias de intervenção da política social para 

consecução dos objetivos dirigentes traçados na Constituição. Para tanto, utiliza-se de dados 

empíricos, que lhe são fornecidos pela criminologia, sobre o atual estágio de desenvolvimento 

da sociedade contemporânea, a atividade econômica globalizada e a criminalidade econômica, 

com sua vitimização massiva e sua afetação de bens jurídicos supraindividuais e sociais.  

O presente trabalho visa a discutir as propostas político-criminais defendidas por 

Winfried Hassemer e Jesús-María Silva Sánchez para a criminalidade econômica na 

sociedade contemporânea, contrapondo-as à proposta de responsabilizar penalmente as 

pessoas jurídicas.   

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The Constitution of 1988 is a mandatory guideline, which means, it traces the 

ideological objectives of the political actions of the Brazilian State, including by demanding 

to legislative activity. The Federative Republic of Brazil defines itself as a Democratic State 

of Law (article 1), which has as two of its basis the dignity of the human being and the 

citizenship. Beyond that, the article 3 refers to a clause known as the transformer clause, 

which states as the main objectives to be achieved by the Republic are: to build  a free, just 

and solidary society; to assure the national development; to eradicate the poverty and  to 

reduce the social unequalities. To succeed in these purposes the own Constitution states in the 

article 170 that the economical order must be submitted to the social justice commands.  

The criminal policy is part of the intervention strategies of social policy to achieve 

the objectives guided by the Constitution. To do so, there are used empirical data, which are 

provided by the criminology, about the actual stage of development of contemporary society, 

the globalized economical activity and the economical criminality, with its massive 

victimization and or that affects social and supra-individual goods.  

The present essay aims to discuss the proposition of criminal policies made by 

Winfried Hassemer and Jesús-María Silva Sánchez to face the economical criminality in the 

contemporary society, in opposition to the suggestion that defends the criminal liability of the 

companies.  
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo da presente dissertação é analisar criticamente as atuais principais 

propostas político-criminais aplicáveis à criminalidade econômica à luz do conteúdo 

axiológico da Constituição de 1988, cujo corolário é a submissão da ordem econômica aos 

ditames da justiça social (artigo 170). 

Trata-se a Constituição de 1988 de uma Constituição dirigente, isto é, norteia 

ideologicamente a ação política do Estado brasileiro na concretização e na realização dos 

objetivos que estabelece. A República Federativa do Brasil autodefine-se como um Estado 

Democrático de Direito, que tem como um de seus fundamentos a cidadania. Além disso, 

consta do artigo 3º da Constituição a chamada cláusula transformadora, que estabelece como 

objetivos fundamentais a serem alcançados pela República a construção de uma sociedade 

livre, justa e solidária; a garantia do desenvolvimento nacional; a erradicação da pobreza e das 

desigualdades sociais. 

A política criminal, como parte das estratégias de intervenção da política social – 

mais amplas –, utiliza-se de dados empíricos que lhe são fornecidos pela criminologia a 

respeito do atual estágio de desenvolvimento da sociedade contemporânea – cuja principal 

característica é o aprofundamento das desigualdades sociais entre os incluídos e os excluídos 

da sociedade de consumo como resultado da atividade econômica globalizada –, para indicar 

os caminhos a serem trilhados no enfrentamento da problemática envolvendo a criminalidade 

econômica, com sua vitimização massiva e sua afetação de bens jurídicos supraindividuais e 

sociais. 

Não obstante, duas das principais propostas político-criminais para enfrentamento 

da criminalidade econômica na sociedade contemporânea, protagonizadas por Winfried 

Hassemer e por Jesús-María Silva Sánchez, trazem, em seu cerne, a ideia de conceder 

tratamento diferenciado a esse tipo de criminalidade. 

Winfried Hassemer propõe tratar da criminalidade econômica dentro de um novo 

ramo do direito, denominado “direito de intervenção”, uma espécie de direito administrativo 

sancionador localizado fora da seara penal, que deverá ficar cingida ao seu núcleo duro, 
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delimitado que é por uma tradição clássica (liberal) idealizada de defesa dos bens jurídicos 

individuais. 

Jesús-María Silva Sanchez faz o diagnóstico da existência de duas velocidades no 

direito penal atual, quais sejam: a primeira velocidade, composta pelo assim denominado 

núcleo duro do direito penal, de origem clássica (liberal), ao qual se comina pena de prisão, 

mas se mantém intacta toda a rede de garantias constitucionais e processuais; e a segunda 

velocidade, que trata da criminalidade localizada fora do já referido núcleo duro do direito 

penal, à qual não se comina pena de prisão, mas permite, em contrapartida, a mitigação das 

garantias processuais e constitucionais conferidas ao acusado. Pela sua proposta, a 

criminalidade econômica deverá ser locada no âmbito desta segunda velocidade, ou seja, ao 

mesmo tempo em que o acusado tem suas garantias processuais flexibilizadas, não deveria 

haver pena de prisão cominada a este tipo de criminalidade. 

De outra parte, há a proposta de responsabilização penal das pessoas jurídicas, 

hoje mais aceita mesmo pela doutrina penal mais tradicionalista, que trata da questão do 

controle da criminalidade econômica sob outros fundamentos e perspectivas ideológicas e 

criminológicas, fazendo preponderar imperativos de ordem prática da sociedade 

contemporânea sobre impedimentos impostos por tradicionais teorias do delito de caráter 

liberal. 

Em vista disso, ganha importância o tema proposto na medida em que, diante do 

caráter dirigente da Constituição de 1988, como se poderia conviver, no Brasil, com a criação 

de duas ordens legais de tratamento da criminalidade: uma delas, gravosa, direcionada aos 

excluídos da sociedade de consumo, com cominação de pena de prisão, acrescida de toda 

carga estigmatizante que ela representa; outra, mais branda, direcionada aos incluídos na 

sociedade de consumo, em que não há pena de prisão e, até mesmo, fora do estigma do direito 

penal (como na proposta de Winfried Hassemer)?  

Em que medida tais propostas político-criminais estariam contribuindo para que a 

Constituição de 1988 cumpra sua missão de submeter a ordem econômica aos ditames da 

justiça social (artigo 170) ou de erradicar a pobreza (artigo 3º)? Ou, na realidade, tais 

propostas estariam contribuindo para que a Constituição se distancie de tais objetivos? De 

outro lado, a possibilidade de responsabilização penal das pessoas jurídicas encontra respaldo 

valorativo e ideológico, embora não jurídico-legal, na Constituição dirigente de 1988?  
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Para atingir os objetivos a que se propõe, a presente dissertação é composta de 

cinco capítulos. Os quatro primeiros capítulos terão a finalidade de definir conceitos e 

premissas, os quais serão utilizados no quinto capítulo, quando a crítica constitucional às 

propostas político-criminais acima aludidas é realizada. 

No capítulo 1, buscou-se reconstituir o momento histórico vivido pelo Brasil 

durante a Assembleia Constituinte de 1987-88, no qual a sociedade clamava, de um lado, por 

mais organização na vida econômica do País, e, de outro, pela melhor definição dos direitos e 

garantias dos cidadãos ante os abusos político-institucionais do Estado, ocorridos durante os 

vinte e um anos que perdurou o Regime Militar. Em vista disto, demonstrou-se que a 

Constituição de 1988 é dirigente, consagrando fundamentos e valores que têm de ser 

concretizados pela ação política do Estado brasileiro. A finalidade deste capítulo é fixar a base 

valorativa e ideológica pela qual, no capítulo 5, é feita a crítica constitucional das propostas 

político-criminais acima aludidas. 

No capítulo 2, objetivou-se descrever as principais características da sociedade 

contemporânea e da atividade econômica globalizada, com a finalidade precípua de 

possibilitar a compreensão das premissas teóricas das propostas político-criminais voltadas 

para a criminalidade econômica, as quais são analisadas criticamente no capítulo 5. 

No capítulo 3, são delimitadas as conceituações de criminalidade econômica com 

que se pretende trabalhar, quais sejam, seus conceitos criminológico e jurídico. Além disso, 

em vista da vitimização massiva característica deste tipo de criminalidade, é tratada a 

problemática teórica a respeito do bem jurídico atingido pela criminalidade econômica, que é 

supraindividual ou social, assim como é feita sua interpretação valorativa de um ponto de 

vista constitucional. Tais delimitações também têm função de auxiliar na compreensão e na 

crítica das principais propostas político-criminais contemporâneas, atividades desenvolvidas 

no capítulo 5. 

No capítulo 4, trata-se mais pormenorizadamente da política criminal e de sua 

integração com a política social na busca do controle social. É estudado, também, o caso 

específico da política criminal aplicável à criminalidade econômica, que em muito se 

diferencia das possibilidades e propostas político-criminais aplicáveis à chamada 

criminalidade de massa. Por fim, faz-se uma leitura da política criminal quando submetida ao 

ideário constitucional, de um lado limitada pela estrutura do Estado Democrático de Direito, 
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e, de outro, submetida aos ditames da justiça social e comprometida pela construção de uma 

sociedade livre e justa.  

No capítulo 5, são apresentadas as principais propostas político-criminais 

contemporâneas aplicáveis aos crimes econômicos (Winfried Hassemer, Jesús-María Silva 

Sanchez e responsabilidade penal das pessoas jurídicas), bem como é realizada uma análise 

crítica das mesmas, tendo em vista os conceitos trabalhados e fixados nos capítulos anteriores 

(Constituição dirigente, sociedade pós-moderna, criminalidade econômica e política criminal). 
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CONCLUSÕES 

 

1) Os trabalhos constituintes que resultaram na promulgação da Constituição de 

1988 foram marcados por duas grandes demandas da sociedade brasileira naquele momento 

histórico, em que se findava o ciclo do Regime Militar instaurado no Brasil em 1964: de um 

lado, o clamor por um modelo econômico que permitisse ao País crescer e, mais que isso, 

distribuir mais igualitariamente o produto desse crescimento; de outro, a conclamação pela 

reinstalação de um Estado de Direito, no qual o cidadão tivesse direitos e garantias para opor 

aos abusos político-institucionais praticados pelo Estado. 

2) Trata-se a Constituição de 1988 de uma Constituição dirigente, isto é, tem ela a 

finalidade de transformar a realidade social do País, norteando as ações do Estado e criando 

imposições legiferantes. Por si só, não pode a Constituição solucionar todos os males sociais, 

dependendo, para concretizar seus objetivos, da ação política, que deve necessariamente se 

pautar pelos fundamentos axiológicos e ideológicos do texto constitucional. 

3) Constitucionalmente, a República Federativa do Brasil autodefine-se como 

Estado Democrático de Direito (artigo 1º), que tem como dois de seus fundamentos a 

dignidade da pessoa humana e a cidadania. A cláusula transformadora da Constituição 

dirigente de 1988 encontra-se em seu artigo 3º, que estabelece como objetivos fundamentais 

da República brasileira o desenvolvimento nacional; a construção de uma sociedade livre, 

justa e solidária; a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades 

sociais. Tais preceitos harmonizam-se com o imperativo de submeter a ordem econômica aos 

ditames da justiça social, conforme determina o artigo 170 da Constituição. 

4) A sociedade contemporânea é primordialmente uma sociedade de consumo. 

Embora desfrute de grande desenvolvimento tecnológico, nem todos têm o direito de tomar 

parte nessa realidade. Há crescente abismo na desigualdade entre os padrões de vida entre os 

incluídos e os excluídos na sociedade de consumo. Mantém-se, dessa forma, sempre acesa a 

discussão em torno do papel do Estado como mediador e interventor nessa realidade social. 

5) A atividade econômica globalizada, típica da sociedade contemporânea, 

aprofunda cada vez mais as desigualdades sociais, na medida em que fomenta concentração 
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de riquezas sem precedentes históricos. Sua principal demanda é a completa 

desregulamentação e consequente liberdade ao fluxo do capital, em detrimento dos direitos 

dos trabalhadores e da própria organização do Estado-nacional. Os riscos por ela produzidos, 

considerados efeitos colaterais do progresso científico e industrial, muitas vezes não previstos 

ou nem sequer passíveis de previsão, também atingem diferenciadamente os estratos sociais, 

afligindo de forma mais aguda, como é óbvio, as classes mais baixas. 

6) Dentro de uma visão conglobante e totalizadora do fenômeno criminal, os 

estudos sobre a criminalidade econômica devem contemplar não só sua definição dogmática, 

do que sobressai a preocupação com natureza do bem juridicamente tutelado, mas também 

sua conceituação criminológica, ou seja, a descrição fenomenológica com que esse tipo de 

criminalidade se apresenta no mundo real. 

7) Na sociedade contemporânea, os fatos desviantes de caráter econômico são 

cometidos, em regra, por meio ou em nome de pessoas jurídicas, já que a empresa tornou-se o 

principal protagonista da atividade econômica globalizada, não obstante a responsabilização 

penal de natureza pessoal ainda permaneça o padrão dos sistemas de imputação baseados na 

civil law. Essa criminalidade tem como principal característica atingir uma vitimização 

massiva, afetando interesses supraindividuais e sociais, daí os contornos assumidos pelo bem 

jurídico deste tipo de criminalização. 

8) A política social – cuja ação é determinante para a concretização dos objetivos 

estabelecidos pela Constituição dirigente – tem como um dos ramos de sua frente de atuação a 

política criminal, a qual tem como missão traçar estratégias para ação do poder público no 

sentido de obter o controle social, inclusive estabelecendo os limites e os âmbitos de atuação 

do direito penal. Como parte integrante da política social, a política criminal deve perseguir, 

para atingir seus objetivos, a concretização dos valores e da ideologia estabelecidos pela 

Constituição dirigente de 1988. 

9) Inserida no quadro atual quadro constitucional brasileiro, no que se refere aos 

crimes econômicos, a política criminal deve pautar sua ação pela necessidade de submeter a 

ordem econômica aos ditames da justiça social, auxiliando na busca do desenvolvimento 

nacional, da construção de uma sociedade livre, justa e solidária, da erradicação da pobreza e 

da marginalização, da redução das desigualdades sociais. Tudo isso sempre respeitando os 
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limites que lhe impõe a estrutura de um Estado Democrático de Direito, que tem como 

fundamentos a dignidade da pessoa humana e os valores da cidadania. 

10) Somente tendo em consideração os princípios reitores estabelecidos pelo 

conteúdo dirigente da Constituição de 1988 e a realidade socioeconômica contemporânea, é 

que se pode definir o papel da política criminal na conformação do direito penal econômico, 

fundamentado na primacial necessidade de defesa dos interesses supraindividuais ou sociais 

ante os interesses individuais. 

11) Não obstante esse postulado axiológico de base constitucional, duas das 

principais propostas político-criminais contemporâneas para enfrentamento da criminalidade 

econômica defendem a manutenção do chamado núcleo duro do direito penal clássico, de 

caráter liberal, voltado para o controle social da criminalidade de massa, atentatória contra 

bens jurídicos individuais; ao mesmo tempo em que propõem tratamento leniente em relação 

à criminalidade dita moderna, que atenta contra bens jurídicos supraindividuais ou sociais. 

12) Winfried Hassemer propõe a criação do chamado direito de intervenção, 

posicionado entre o direito civil e o direito administrativo, mas definitivamente fora do 

sistema penal, que seria o responsável por abarcar as infrações contra bens jurídicos 

supraindividuais ou sociais. Aponta como vantagens as possibilidades de mitigar as regras de 

imputação e as garantias processuais, tendo em vista que, entre as sanções cominadas, jamais 

estaria a pena de prisão, reservada pelo direito penal à criminalidade de massa e às ofensas 

aos bens jurídicos individuais. 

13) Jesús-María Silva Sánchez parte da constatação de que o direito penal, na 

sociedade contemporânea, assumiu duas velocidades. Trata-se a primeira velocidade da parte 

do direito penal que comina pena de prisão, mas que mantém intactas todas as garantias 

constitucionais e processuais. No direito penal de segunda velocidade – divisão em que este 

autor propõe abrigar a criminalidade econômica, de caráter supraindividual ou social –, não há 

cominação de pena de prisão, motivo pelo qual pode haver abrandamento dos critérios de 

imputação e das garantias processuais e constitucionais. Ao contrário de Winfried Hassemer, 

pela proposta de Jesús-María Silva Sánchez, mantêm-se tais infrações, embora de forma 

mitigada, dentro dos limites do direito penal, em vista do maior poder comunicativo desta 

instância de controle formal. 
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14) Numa vertente paralela, baseada na realidade de que a criminalidade 

econômica contemporânea dá-se, em regra, por meio ou em nome de empresas e corporações, 

vem ganhando cada vez mais força a proposta de responsabilizar penalmente as pessoas 

jurídicas. Com atenção voltada para a realidade, desvia-se o foco da política criminal da 

pessoa natural para a pessoa jurídica, desviando-se, dessa forma, dos óbices impostos pela 

dogmática jurídico-penal, que, concebida para atuar em outro momento histórico, não pode 

mais prevalecer diante do estado de coisas da sociedade contemporânea. Faz, também, 

desaparecer as preocupações inerentes à garantia da dignidade humana, possibilitando a 

criação de novas regras de imputação, bem como a mitigação das garantias processuais e 

constitucionais. 

15) À toda prova, não se harmonizam com o sistema constitucional brasileiro 

propostas político-criminais pelas quais a ações antissociais de cunho econômico sejam 

tratadas lenientemente pelo sistema penal, ou mesmo deixadas à sua margem, porquanto tais 

propostas propiciam o aprofundamento das desigualdades social, além de não permitirem à 

política criminal cumprir sua missão de auxiliar a política social na consecução dos objetivos 

traçados pela Constituição dirigente (a submissão da ordem econômica aos ditames da justiça 

social é um deles).  

16) Já a proposta político-criminal de ampliar as possibilidades de 

responsabilização penal da pessoa jurídica parece muito mais consentânea com os objetivos 

constitucionais, pois lança sobre o cerne da atividade econômica – a empresa – o poder 

dissuasório da instância formal de controle social, mantendo o poder comunicativo do direito 

penal, mas correr riscos de macular a dignidade da pessoa humana pela mitigação das regras 

de imputação ou das garantias processuais. 

17) No atual momento histórico, em que o planeta assistiu ao seu sistema 

econômico imergir numa de suas piores crises sistêmicas, em muito devida à absoluta 

desregulamentação dos mercados, a preocupação ora exposta ganha bastante relevo, já que 

somente a ação política, fundada na ideologia constitucional, é que poderá dar à ordem 

econômica os contornos necessários para que se submeta aos ditames da justiça social. 

 



 

 

12 

 

BIBLIOGRAFIA  

 

ALVES, Maria Helena Moreira. Estado e oposição no Brasil (1964-1984). Bauru: Edusc, 

2005. 

ANITUA, Gabriel Ignácio. Histórias dos pensamentos criminológicos. Tradução Sérgio 

Lamarão. Rio de Janeiro: Revan: Instituto Carioca de Criminologia, 2008. (Coleção 

Pensamento Criminológico, v. 15.) 

ANIYAR DE CASTRO, Lola. Criminologia da libertação. Tradução de Sylvia Moretzsohn. 

Rio de Janeiro: Revan: Instituto Carioca de Criminologia, 2008. (Coleção Pensamento 

Criminológico, v. 10.) 

BAJO FERNÁNDEZ, Miguel. Modelo para un derecho penal de las personas jurídicas. In: 

GARCIA VALDÉS, Carlos et al. (Coordernadores). Estudios penales en homenaje a Enrique 

Gimbernat. Tomo I. Madrid: Edisofer Libros Jurídicos, 2008, pp. 719-732. 

BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal. Tradução Juarez 

Cirino dos Santos. 3ª ed. Rio de Janeiro: Revan: Instituto Carioca de Criminologia, 2002. 

(Coleção Pensamento Criminológico, v. 1.) 

BARREIRAS, Mariana Barros. Controle social informal x controle social formal. In: SÁ, 

Alvino Augusto de; SHECAIRA, Sérgio Salomão (organizadores). Criminologia e os 

problemas da atualidade. São Paulo: Atlas, 2008, pp. 295-320. 

BARROSO, Luís Roberto. 20 anos da Constituição de 1988: a reconstrução democrática do 

Brasil. Revista do Advogado, São Paulo, ano XXVIII, n. 99, setembro de 2008, pp. 80-85. 

_______. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 

construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2009. 

BAUMAN, Zygmunt. Ética pós-moderna. Tradução João Rezende Costa. São Paulo: Paulus, 

1997. 



 

 

13 

_______. O mal-estar da pós-modernidade. Tradução Mauro Gama, Cláudia Martinelli; 

revisão técnica Luís Carlos Fridman. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998. 

_______. Globalização: as conseqüências humanas. Tradução Marcus Penchel. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1999. 

_______. Em busca da política. Tradução Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 

2000. 

_______. Confiança e medo na cidade. Tradução Miguel Serras Pereira. Lisboa: Relógio 

D’água Editores, 2005. 

_______. Vidas desperdiçadas. Tradução Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Ed., 2005. 

_______. A sociedade individualizada: vidas contadas e histórias vividas. Tradução José 

Gradel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008. 

_______. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. Tradução 

Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008. 

BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo. Tradução Jorge Navarro, Daniel Jiménez e Maria Rosa 

Borrás. Barcelona: Paidós Ibérica, 1998.  

_______. O que é globalização? Equívocos do globalismo: respostas à globalização. 

Tradução André Carone. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 

BERCOVICI, Gilberto. A problemática da constituição dirigente: algumas considerações 

sobre o caso brasileiro. Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 36, n. 142, abr.-jun. 

1999, pp. 36-51. 

_______. A Constituição Dirigente e a Crise da Teoria da Constituição. In: SOUZA NETO, 

Cláudio Pereira; BERCOVICI, Gilberto; MORAES FILHO, José Filomeno; LIMA, Martonio 

Mont’Alverne B. Teoria da Constituição, estudos sobre o lugar da política no direito 

constitucional. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003, pp. 75-150. 



 

 

14 

_______. Constituição econômica e desenvolvimento, uma leitura a partir da Constituição de 

1988. São Paulo: Malheiros, 2005. 

_______. A Constituição Dirigente e a Constitucionalização de Tudo (ou do Nada). In: 

SOUZA NETO, Cláudio Pereira; SARMENTO, Daniel (organizadores). A 

constitucionalização do direito: fundamentos teóricos e aplicações específicas. Rio de 

Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, pp. 167-175. 

_______. MASSONETTO, Luís Fernando. A Constituição dirigente invertida: a blindagem 

da Constituição Financeira e a agonia da Constituição Econômica. In: COUTINHO, Jacinto 

Nelson de Miranda; MORAIS, José Luis Bolzan de; STRECK, Lenio Luiz. Estudos 

constitucionais. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, pp. 121-136. 

BONAVIDES, Paulo; PAES DE ANDRADE. História constitucional do Brasil. 3ª ed. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1991. 

_______. Curso de direito constitucional. 23ª ed. Malheiros: São Paulo, 2008. 

BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de perigo abstrato e princípio da precaução na sociedade 

de risco. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. 

CABETTE, Eduardo Luiz Santos. As estatísticas criminais sob um enfoque criminológico 

crítico. Boletim do Instituto Brasileira de Ciências Criminais, ano 11, nº 124, dezembro 2003, 

pp. 6-7. 

CAMARGO, Antonio Luis Chaves. Sistema de penas, dogmática jurídico penal e política 

criminal. São Paulo: Cultural Paulista, 2002. 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador. 2ª 

ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2001. 

CARVALHO, Carlos Eduardo. A intervenção estatal na crise e a crise do neoliberalismo. In: 

SISTER, Sérgio (organizador). O abc da crise. São Paulo: Editora Perseu Abramo, 2009, pp. 

165-176. 



 

 

15 

CONCEIÇÃO, Jefferson José. O abc da crise. SISTER, Sérgio (organizador). O abc da crise. 

São Paulo: Editora Perseu Abramo, 2009, pp. 17-54. 

COPETTI, André. Vinculação de receitas e direito penal. Perspectivas de instrumentalização 

para a concretização dos direitos não-individuais. In: COUTINHO, Jacinto Nelson de 

Miranda; MORAIS, José Luis Bolzan de; STRECK, Lenio Luiz (organizadores). Estudos 

constitucionais. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, pp. 25-46.  

CORACINI, Celso Eduardo Faria. Contexto e conceito para o direito penal econômico. 

Revista dos Tribunais, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, ano 93, n. 829, novembro de 

2004, pp. 429-449. 

CORREIA, Eduardo. Direito penal e direito de mera ordenação social. Direito penal 

económico e europeu: textos doutrinários. Vol. I. Coimbra: Coimbra Editora, 1998, pp. 03-

18. 

COSTA, Helena Regina Lobo da; ESTELLITA, Heloisa. Responsabilidde penal da pessoa 

jurídica: um caso de aplicação de pena com fundamento no ‘princípio do porque sim’. Boletim 

do Instituto Brasileira de Ciências Criminais, ano 11, nº 133, dezembro 2003, pp. 7-9. 

_______. Contribuição das teorias de prevenção geral positiva limitadoras ao direito penal 

contemporâneo. In: SILVA, Luciano Nascimento (coordenador). Estudos jurídicos criminais. 

Curitiba: Juruá Editora, 2008, pp. 123-137. 

COURAKIS, Nestor-Constantin. Introduction à l’étude de la criminalité en col blanc. Revue 

de science criminelle er de droit pénal comparé, Paris: Sirey, nº 1 (nova série), jan./mar. 

1974, pp. 765-781. 

COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda (organizador). Canotilho e a constituição dirigente. 

2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 

DALLARI, Dalmo de Abreu. Constituição e constituinte. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1984. 

_______. Elementos de teoria geral do Estado. 28ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 



 

 

16 

DELMAS-MARTY, Mireille. Del derecho penal a la politica criminal. Revista del Instituto 

Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del 

Delincuente, San José: Inecip, ano 11, nº 26, 2002, pp. 71-82. 

_______. Os grandes sistemas de política criminal. Barueri: Manole, 2004.  

DIAS, Jorge de Figueiredo; ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia: o homem 

delinquente e a sociedade criminógena. 2ª reimpressão. Coimbra: Coimbra Editora, 1997. 

_______; ANDRADE, Manuel da Costa. Problemática geral das infracções contra a economia 

nacional. In: PODVAL, Roberto (organizador). Temas de direito penal econômico. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2000, pp. 64-98. 

_______. Temas básicos da doutrina penal. Coimbra: Coimbra Editora, 2001. 

_______. Para uma dogmática do direito penal secundário. Um contributo para a reforma do 

direito penal econômico e social português. In: D’AVILA, Fabio Roberto; SOUZA, Paulo 

Vinicius Sporleder de (organizadores). Direito penal secundário: estudos sobre crimes 

econômicos, ambientais, informáticos e outras questões. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais; Coimbra: Coimbra Editora, 2006, pp. 13-69. 

_______. O papel do direito penal na protecção das gerações futuras. In: SILVA, Luciano 

Nascimento. Estudos jurídicos de Coimbra. Curitiba: Juruá Editora, 2007, pp. 21-34. 

ELBERT, Carlos Alberto. Novo manual básico de criminologia. Tradução de Ney Fayet 

Júnior. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2009. 

ESTELLITA, Heloísa. Tipicidade no direito penal econômico. Revista dos Tribunais, São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, vol. 725, ano 85, mar./2006, pp. 407-423. 

FARIA, José Eduardo. As transformações do direito. Revista Brasileira de Ciências 

Criminais. São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 6, nº 22, abr./jun. 1998, pp. 231-240. 

FAUSTO, Boris. História do Brasil. 13ª ed. (1ª ed.: 1994). São Paulo: Editora da 

Universidade de São Paulo, 2008. 



 

 

17 

FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. Cuestiones actuales de derecho penal económico. 

Montevideo, Buenos Aires: Editorial B de F, 2009. 

FELDENS, Luciano. A conformação constitucional do direito penal. In. WUNDERLICH, 

Alexandre (coordenador). Política criminal contemporânea: criminologia, direito penal e 

direito processual penal: Homenagem do Departamento de Direito Penal e Processual Penal 

pelos 60 anos da Faculdade de Direito da PUCRS. Porto Alegre: Livraria do Advogado 

Editora, 2008. 

FERNANDES, Paulo Silva. Globalização, “sociedade de risco” e o futuro do direito penal: 

panorâmica de alguns problemas comuns. Coimbra: Almedina, 2001. 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. 2ª ed., 

revista e aumentada. 34ª impressão. 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 21ª ed. revista. São 

Paulo: Saraiva, 1994. 

FISCHER, Douglas. Delinqüência econômica e estado social e democrático de direito: uma 

teoria à luz da constituição. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2006. 

FRANCO, Alberto Silva. Globalização e criminalidade dos poderosos. Revista Brasileira de 

Ciências Criminais, São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 8, nº 31, jul./set. 2000, pp. 102-

136. 

FURTADO, Celso. A nova dependência: dívida externa e monetarismo. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1982. 

GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Derecho penal parte general – fundamentos. 

Lima: Juristas editores, 2009. 

_______. Tratado de criminologia. Tomos I e II. 1ª ed. Santa Fé: Rubinzal-Culzoni Editores, 

2009. 



 

 

18 

GIDDENS, Anthony. As conseqüências da modernidade. Tradução Raul Fiker. São Paulo: 

Editora da Universidade Estadual Paulista, 1991. 

GOMES, Luiz Flávio; BIANCHINI, Alice. O direito penal da era da globalização. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. (Série As Ciências Criminais no Século XXI, v. 

10.) 

GONÇALVES, Luiz Carlos dos Santos. Mandados expressos de criminalização e a proteção 

de direitos fundamentais na Constituição brasileira de 1988. Apresentação André Ramos 

Tavares. Belo Horizonte: Fórum, 2007. (Coleção Fórum de Direitos Fundamentais, v. 1.) 

GRACIA MARTÍN, Luis. Prolegômenos para a luta pela modernização e expansão do 

direito penal e para a crítica do discurso de resistência. Tradução Érica Mendes de Carvalho. 

Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2005. 

GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica). 

12ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007. 

HARVEY, David. O neoliberalismo – história e implicações. Tradução Adail Sobral e Maria 

Stela Gonçalves. São Paulo: Edições Loyola, 2008. 

HASSEMER, Winfried. Perspectivas de uma moderna política criminal. Resumo elaborado 

por Cezar Roberto Bitencourt, sem revisão do autor, da conferência realizada no Instituto 

Brasileiro de Ciências Criminais, em 17 de novembro de 1993. Revista Brasileira de Ciências 

Criminais, São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 2, nº 8, out./dez. 1994, pp. 41-51. 

_______. Perspectivas del derecho penal futuro. Tradução Henrique Anarte Borrallo. Revista 

Penal. Barcelona: Praxis, nº 1, 1998, pp. 37-41. 

_______; MUÑOZ CONDE, Francisco. Introducción a la criminologia. Valencia: Tirant Lo 

Blanch, 2001.  

_______. Características e crises do moderno direito penal. Revista Síntese de Direito Penal e 

Processo Penal, Porto Alegre: Síntese, ano III, nº 18, fev./mar. 2003, pp. 144-157. 



 

 

19 

_______. Introdução aos fundamentos do Direito Penal. Tradução de Pablo Rodrigo Alflen 

da Silva. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed., 2005. 

_______. Direito penal: fundamentos, estrutura, política. Org. e rev. Carlos Eduardo de 

Oliveira Vasconcelos. Tradução de Adriana Beckman Meirelles et al. Porto Alegre: Sergio 

Antonio Fabris Ed., 2008. 

JACINTHO, Jussara Maira Moreno. Dignidade humana – princípio constitucional. Curitiba: 

Juruá, 2008. 

JESUS, Damásio E. de. Direito penal. V. 1. Parte geral. 18ª ed. São Paulo: Saraiva, 1994 

LIZST, Franz von. La idea del fin en el derecho penal (Programa de la Universidad de 

Marburgo, 1882). Tradução de Carlos Pérez del Valle. Granada: Biblioteca Comares de 

Ciencia Jurídica, 1995, pp. 43-95.  

_______. Tratado de derecho penal. Tomos I e II. 4ª ed. Madrid: Editorial Reus, 1999. 

MACHADO, Marta Rodriguez de Assis. Sociedade do risco e Direito Penal: uma avaliação 

de novas tendências político-criminais. São Paulo: IBCCRIM, 2005 (Monografias IBCCRIM; 

v. 34.). 

MARINUCCI, Giorgio; DOLCINI, Emilio. Derecho penal ‘mínimo’ y nuevas formas de 

criminalidad. Tradução de Raúl Carnevali Rodriguez. Revista de derecho penal y 

criminología, Madrid: UNED, 2ª época, nº 9, janeiro de 2002, pp. 147-167. 

_______. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Un bosquejo histórico-

dogmático. Tradução de Fernando Londoño M. In: GARCIA VALDÉS, Carlos et al. 

(Coodernadores). Estudios penales en homenaje a Enrique Gimbernat. Tomo I. Madrid, 

Edisofer Libros Jurídicos, 2008, pp. 1.173-1.199. 

MELLO, João Manuel Cardoso de. O capitalismo tardio. 11ª ed. São Paulo: Editora UNESP; 

Campinas, SP: FACAMP, 2009. 



 

 

20 

_______; NOVAIS, Fernando. Capitalismo tardio e sociabilidade moderna. 2ª ed. São Paulo: 

Editora UNESP; Campinas, SP: FACAMP, 2009. 

MOCCIA, Sergio. De la tutela de bienes a la tutela de funciones: entre ilusiones 

postmodernas y reflujos iliberales. Tradução de Ramon Ragués Vallès. In: SILVA 

SÁNCHEZ, Jesús-María (organizador). Política criminal y nuevo derecho penal (Libro 

homenaje a Claus Roxin). Barcelona: José María Bosch Editor, 1997, pp. 113-142.  

NOVOA MONREAL, Eduardo. Reflexiones para la determinación y delimitación del delito 

económico. Anuario de derecho penal y ciencias penales, Madrid, tomo XXXV, fascículo I, 

jan.-abr. 1982, pp. 43-75. 

PACHUKANIS, Evgeny Bronislavovich. Teoria geral do direito e marxismo. São Paulo: 

Editora Acadêmica, 1988. 

PALAZZO, Francesco C. Direito penal e sociedade tecnológica: princípios em crise e 

reformas esperadas. Tradução Odone Senguiné e Daniele Puglia Weiss. Fascículos de 

Ciências Penais, Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, ano 6, v. 6, nº 1, pp. 36-46, 

jan./fev./mar. 1993. 

_______. Princípio de última ratio e hipertrofia del derecho penal. Tradução de Nicolás 

Garcia Rivas. In: NIETO MARTÍN, Adán. Homenaje al dr. Marino Barbero Santos – In 

memorian. Vol. I. Cuenca: Ediciones Universidad Salamanca, 2001, pp. 433-441. 

_______. As transformações do direito penal nas sociedades pós-modernas. Palestra 

apresentada em 05 de outubro de 2001, no 7º Seminário Internacional do Instituto Brasileiro 

de Ciências Criminais, realizado entre 02 a 05 de outubro de 2001. Disponível em DVD na 

biblioteca do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. 

PEREIRA, Flavia Goulart. Crimes de colarinho branco na sociedade pós-industrial: uma 

perspectiva criminológica. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2005. 



 

 

21 

PETTER, Lafayete Josué. Princípios constitucionais da ordem econômica: o significado e o 

alcance do art. 170 da Constituição Federal. 2ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2008. 

PILATTI, Adriano. A constituinte de 1987-1988 – progressistas, conservadores, ordem 

econômica e regras do jogo. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008. 

PIMENTEL, Manuel Pedro. Direito penal econômico. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 1973. 

PRADO, Luiz Regis. Bem jurídico-penal e constituição. 3ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2003. 

_______. Direito penal econômico. 2ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2007. 

REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de direito penal. Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2006.  

ROXIN, Claus. Problemas fundamentais de direito penal. 2ª ed. Lisboa: Vega, 1993. 

_______. Política criminal e sistema jurídico-penal. Tradução de Luís Greco. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2000. 

_______. Sobre a fundamentação político-criminal do sistema jurídico-penal. Tradução de 

Luís Greco. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 

9, nº 35, jul./set. 2001, pp. 13-27. 

_______. Problemas atuais da política criminal. Tradução para o espanhol de Enrique Díaz 

Aranda. Tradução para o português de André Luís Callegari. Revista ibero-americana de 

ciência penais, Porto Alegre: Centro de Estudos Ibero-americano de Ciência Penais, ano 2, n. 

4, set/dez 2001, pp. 11-18. 

_______. Estudos de direito penal. Tradução de Luís Greco. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. 



 

 

22 

_______. A proteção de bens jurídicos como função do direito penal. Organização e tradução 

de André Luís Callegari e Nereu José Giacomolli. 2ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado 

Editora, 2009. 

ROYSEN, Joyce. Histórico da criminalidade econômica. Revista Brasileira de Ciências 

Criminais, São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 11, nº 42, jan./mar. 2003, pp. 192-213. 

SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Tipicidade penal e sociedade de risco. São Paulo: 

Quartier Latin, 2006. 

SANTOS, Boaventura de Sousa (organizador). A globalização e as ciências sociais. 3ª ed. 

São Paulo: Cortez Editora, 2005. 

_______. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 12ª ed. São Paulo: 

Cortez Editora, 2008. 

SANTOS, Cláudia Maria Cruz. O crime de colarinho branco (da origem do conceito e sua 

relevância criminológica à questão da desigualdade na administração da justiça penal). 

Coimbra: Coimbra Editora, 2001. 

SANTOS, Gérson Pereira dos. Direito penal econômico. São Paulo: Saraiva, 1981. 

SANTOS, Juarez Cirino dos. A criminologia radical. Curitiba: ICPC: Lumem Juris, 2006. 

SARCEDO, Leandro. Criminalidade Moderna versus Criminalidade de Massa. In: SÁ, Alvino 

Augusto de; SHECAIRA, Sérgio Salomão (organizadores). Criminologia e os problemas da 

atualidade. São Paulo: Atlas, 2008, pp. 162-177. 

SCHÜNEMANN, Bernd. Cuestiones básicas de dogmática jurídico-penal y de política 

criminal acerca de la criminalidad de empresa. Tradução Daniela Brückner e Juan Antonio 

Lascurain Sánchez. Anuario de derecho penal y ciencias penales. Tomo XLI, fascículo II. 

Madrid: Centro de Publicaciones, maio-agosto de 1988, pp. 529-558. 



 

 

23 

_______. La política criminal y el sistema de derecho penal. Tradução Margarita Martínez de 

Escamilla. Anuario de derecho penal y ciencias penales. Tomo XLIV, fascículo III. Madrid: 

Centro de Publicaciones, setembro-dezembro de 1991, pp. 693-713. 

_______. Consideraciones crítica sobre la situación espiritual de la ciencia jurídico-penal 

alemana. Tradução Manuel Cancio Meliá. Tomo XLIX, fascículo I. Madrid: Centro de 

Publicaciones, janeiro-abril de 1996, pp. 187-217. 

_______. Del derecho penal de la clase baja al derecho penal de la clase alta. ¿Un cambio de 

paradigma como exigencia moral?. Tradução Lourdes Baza. Temas actuales y permanentes 

del derecho penal después del milenio. Madrid: Tecnos, 2002, pp. 49-69. 

_______. O direito penal é a ultima ratio da proteção de bens jurídicos – Sobre os limites 

invioláveis do direito penal em um Estado de Direito liberal. Tradução de Luís Greco. Revista 

Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo: Revista dos Tribunais, nº 53, mar./abr. 2005, pp. 

9-37. 

_______. El derecho en el processo de la globalización económica. Orientaciones de la 

política criminal legislativa. Cidade do México: Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2005, 

pp. 3-16. 

SERRANO MAÍLLO, Alfonso. Introdução à criminologia. Tradução de Luiz Regis Prado. 1ª 

ed. São Paulo: Ediora Revista dos Tribunais, 2007. 

SHECAIRA, Sérgio Salomão. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. 2ª ed. atual. e 

ampl. São Paulo: Editora Método, 2002. 

_______. Globalização e Direito Penal. In: BITTAR, Walter Barbosa (coordenador). A 

criminologia no Século XXI. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, pp. 211-226. 

_______. Criminologia. 2ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2008.  



 

 

24 

_______. Pena e política criminal. A experiência brasileira. In: SÁ, Alvino Augusto de; 

SHECAIRA, Sérgio Salomão (organizadores). Criminologia e os problemas da atualidade. 

São Paulo: Atlas, 2008, pp. 321-334. 

SILVA, José Afonso da. Poder constituinte e poder popular (estudos sobre a Constituição). 

1ª ed., 3ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 2007. 

_______. Aplicabilidade das normas constitucionais. 7ª ed., 2ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 

2008. 

_______. Comentário contextual à Constituição. 5ª ed., de acordo com a Emenda 

Constitucional 56, de 19.12.2007. São Paulo: Malheiros, 2008. 

SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Aproximación al derecho penal contemporáneo. Barcelona: 

José Maria Bosch Editor, 1992. 

_______. Política criminal en la dogmática: algunas cuestiones sobre su contenido y limites. 

In: SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María (organizador). Política criminal y nuevo derecho penal 

(Libro homenaje a Claus Roxin). Barcelona: José María Bosch Editor, 1997, pp. 17-29. 

_______. Política criminal y persona. Buenos Aires: Ad-Hoc, março de 2000. 

_______. A expansão do direito penal: aspectos da política criminal nas sociedades pós-

industriais. Tradução Luiz Otavio de Oliveira Rocha. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 

(Série As Ciências Criminais no Século XXI, v. 11.) 

_______. Tiempos de derecho penal. Montevidéu, Buenos Aires: Editorial B de f, setembro 

de 2009. 

SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito penal supra-individual: interesses difusos. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. (Ciência do direito penal contemporânea, v. 3.)  

_______. Direito penal econômico como direito penal de perigo. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2006. 



 

 

25 

SISTER, Sérgio. A crise do dinheiro solto. In: SISTER, Sérgio (organizador). O abc da crise. 

São Paulo: Editora Perseu Abramo, 2009, pp. 55-66. 

SOUZA, Washington Peluso Albino de. Teoria da constituição econômica. Belo Horizonte: 

Del Rey, 2002. 

STRECK, Lenio Luis. O papel da constituição dirigente na batalha contra decisionismos e 

arbitrariedades interpretativas. In: COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda; MORAIS, José 

Luis Bolzan de; STRECK, Lenio Luiz (organizadores). Estudos constitucionais. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2007, pp. 177-195. 

_______. Reflexões hermenêuticas acerca do papel (dirigente) da Constituição do Brasil e os 

(velhos) obstáculos à concretização dos direitos fundamentais/sociais. In: CLÈVE, Clèmerson 

Merlin; SARLET, Ingo Wolfgang; PAGLIARINI, Alexandre Coutinho (organizadores). 

Direitos Humanos e Democracia. Rio de Janeiro: Forense, 2007, pp. 385-405. 

SUTHERLAND, Edwin H. White collar crime: the uncut version. New Haven and London: 

Yale University Press, 1983. 

TAVARES, André Ramos. Direito constitucional econômico. 2ª ed. São Paulo: Método, 

2006. 

_______. Curso de direito constitucional. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 

_______________ (org.). 1988-2008: 20 anos da constituição cidadã. São Paulo: Imprensa 

Oficial do Estado de São Paulo, 2008. 

TAVARES, Maria da Conceição. Entupiu o sistema circulatório do capitalismo. In: SISTER, 

Sérgio (organizador). O abc da crise.. São Paulo: Editora Perseu Abramo, 2009, pp. 67-70.  

TELLES JUNIOR, Goffredo. Carta aos brasileiros de 1977: edição comemorativa do 30º 

aniversário da Carta. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2007. 



 

 

26 

TIEDEMANN, Klaus. El concepto de delito económico y de derecho penal económico. 

Nuevo pensamiento penal – Revista de derecho y ciências penales, Buenos Aires: Ediciones 

Depalma, ano 4, nºs. 5 a 8, 1975, pp. 461-475. 

_______. La criminalidad económica como objeto de investigación. Cuadernos de política 

criminal, Madrid: Edersa, nº 19, 1983, pp. 171-183. 

_______. El concepto de derecho económico, de derecho penal económico y de delito 

económico. Cuadernos de política criminal, Madrid: Edersa, nº 28, 1986, pp. 65-74. 

_______. Responsabilidad penal de personas jurídicas y empresas en derecho comparado. 

Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 3, nº 11, 

jul./set. 1995, pp. 21-35. 

_______. La estafa de subvenciones. Punto de partida de un Derecho Penal Supranacional 

Europeo. Revista del Poder Judicial, Madrid: Consejo General del Poder Judicial, nº 74, 

segundo trimestre de 2004, pp. 225-229. 

_______. Nuevas tendencais en la responsabilidad penal de personas jurídicas. Versão 

corrigida do texto origina por Manuel A. Abanto Vásquez. Dogmática penal del tercer 

milenio. Libro homenaje a los professores Eugenio Raúl Zaffaroni y Klaus Tiedemann. Lima: 

Aras Editores, 2009, pp. 397-417. 

ZIPF, Heinz. Introducción a la política criminal. Tradução de Miguel Izquierdo Macías-

Picavea. Madri: Edersa, 1979. 

 


