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FASUL
RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA 

JURIDICA EM DELITOS ECONOMICOS 
INTRODUÇÃO

A importância da pessoa jurídica na ceara econômica é de suma importância para o desenvolvimento politico e

social, entretanto devemos nos ater a limitações impostas pela Constituição Federal, ainda mais quando

estamos diante de violações à Carta Magna. O artigo 173, §5 da CF/88, prevê a responsabilização da pessoa

jurídica quando praticar atos atentatórios a ordem econômica e financeira e contra a economia popular.

CONCLUSÃO

A responsabilização da Pessoa Jurídica ainda divide

a doutrina, pois alguns acreditam não ser possível

tal ato de punição no âmbito penal/econômico.

Entretanto com a Carta Magna e o advento da Lei

9.605/98, a jurisprudência e parte da doutrina

passou a aceitar a teoria da culpabilidade da PJ.

Figura 1: Ilustração de Crime e “Castigo” - Punição
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“por exemplo, numa grande cadeia de supermercados

[...] possui relevância social muito maior que a

esmagadora maioria de nossas leis municipais”.

Assim, torna-se irrefutável a responsabilização

subjetiva prevista no artigo 173, § 5.ºda CF/88,

responsabilizando a PJ penalmente, de forma

excepcional, quando praticarem crimes contra a

Ordem Econômica, provando que o constituinte não se

manteve inerte quanto ao assunto em tela.

O conceito de direito penal econômico, também não

é pacifico, segundo Manoel Pedro Pimentel, define-

se Direito penal econômico como “o conjunto de

normas que tem por objeto sancionar, com as penas

que lhe são próprias, as condutas que, no âmbito

das relações econômicas, ofendam ou ponham em

perigo bens ou interesses juridicamente relevantes”.

João Marcello de Araújo Júnior (1999, p. 88),

sustenta que “do ponto de vista criminológico, para

justificar a responsabilidade das pessoas jurídicas,

basta dizer que estas assumiram, no mundo

econômico, uma importância tão grande que uma

decisão de aumento de preços”.

A tutela à ordem econômica bem como o sistema

penal devem ser interpretadas de forma coerente,

garantindo assim a correta análise e aplicabilidade da

norma constitucional e infraconstitucional. A

responsabilização é admitida de forma excepcional, de

forma que se busca a tutela dos bens jurídicos

fundamentais da sociedade. Segundo Antônio Fabio

Fonseca de Oliveira, “o Direito penal é um mal

necessário para exercer o controle social de novas

demandas dentro do Estado social e democrático de

Direito”.
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