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Em uma sociedade plural existem as mais 

distintas concepções sobre a justiça.  É certo que 

ninguém quer ser tratado com desigualdade em 

prejuízo próprio, porém, em geral, os privilegiados 

aceitam com gosto seus privilégios.  A eles lhes 

parece que a posse de um privilégio é um direito1.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 En una sociedad plural existen las más distintas concepciones sobre  la justicia. Es cierto que nadie quiere 

ser tratado con desigualdad en  perjuicio propio, pero, en general, los privilegiados aceptam gustosamente sus 

privilegios. Los parece que la posesión de un privilegio es un derecho. TIPKE, Klaus. Moral Tributaria del 

Estado y de los Contribuyentes. Madrid: Marcial Pons, 2002, p. 124. 
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RESUMO 

 

 

 

BORBA, Bruna Estima. CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. A tutela penal do dever 

fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados. 2010. 375 f. Tese de Doutorado – 

Centro de Ciências Jurídicas, Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife. 

 

 

 

O legislador nacional, na esteira da doutrina alemã, tipificou o crime de sonegação fiscal em 

conformidade com o art. 1º da Lei nº 8.137/1990, caracterizando-o como crime patrimonial, 

material e de dano, tendo por objeto de tutela o erário. Ao apreciar a conduta caracterizadora 

da sonegação fiscal constataram-se os inúmeros efeitos prejudiciais dela decorrentes, seja por 

reduzirem o patrimônio estatal, seja por perturbarem a atuação da administração tributária, 

seja por causarem desequilíbrios econômicos e sociais. Por acreditar que tais efeitos, bem 

como os meios pelos quais eles são produzidos - pelo descumprimento das normas jurídicas 

que estabelecem regras tributárias e econômicas -  não são os verdadeiros bens ou valores 

merecedores da máxima proteção que é a penal, procurou-se demonstrar que o interesse 

constitucional legitimador da escolha de bens jurídicos recai sobre o dever fundamental e 

solidário de pagar tributos não vinculados. Buscou-se na Constituição Federal o fundamento 

de legitimidade da eleição do bem jurídico, por se acreditar que o desideratum do direito 

penal é a compatibilização entre os substratos normativo e substancial dos bens e valores 

merecedores de sua proteção.  Partiu-se do pressuposto de um Estado social democrático de 

direito em que o desenho de distribuição da carga tributária é conformado à  teoria do 

sacrifício, de forma solidária e adequado à capacidade tributária de cada um e que, ademais, 

os recursos assim obtidos são empregados na realização do bem comum.  A conduta típica, de 

lege ferenda, é assim descrita: “Fazer declaração falsa ou omitir declaração verdadeira sobre 

rendas, bens ou fatos, ou empregar qualquer outra fraude com o fim de eximir-se, total ou 

parcialmente, do pagamento de tributos não vinculados”.  Na forma como proposto, o delito 

possui as seguintes características:  objeto de tutela: dever fundamental e solidário de pagar 

tributos não vinculados; objeto material da ação: tributos não vinculados;  sujeito passivo: 

sociedade; sujeito ativo: crime comum;  classificação quanto à tipicidade da conduta 

objetivamente considerada: crime formal;  classificação quanto à tipicidade da conduta 

subjetivamente considerada: crime doloso; classificação quanto à antijuridicidade da conduta: 

delito de perigo abstrato.  Enfim, os indivíduos, para viver em sociedade, devem pagar o 

preço da solidariedade, contribuindo financeiramente conforme suas capacidades econômicas 

para a realização do bem comum, de modo que aquele que não o faz pratica conduta 

merecedora de reprovação penal.  

 

Palavras-chave: tributo; sonegação; patrimônio; dever; solidariedade. 
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ABSTRACT 

 

 

 
BORBA, Bruna Estima. CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. A tutela penal do dever 

fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados. 2010. 375 f. PHD – Centro de 

Ciências Jurídicas, Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, 

Recife. 

 

 

 

Inspired in the German doctrine, the national legislator created the tax evasion crime -  art. 1 

of Law nº 8.137/1990 -  characterized as a crime against public property, to prejudice  

Treasury. After analysing the conduct of tax evasion, it was possible to verify its various 

harmful effects, either by reducing the state property, either by misrepresenting the true tax 

liability, either by reducing the revenue available to community for funding services such as 

health, education and other government programs. However, such effects, as well as the 

means by which they are produced, are not the real assets or values deserving the maximum 

protection that is the criminal. Efforts were made in order to demonstrate that constitutional 

interest relies on the fundamental and solidary duty of paying taxes.It was found, thus, in  the 

Federal Constitution the legitimation basis for the election of this duty,  believing that 

Criminal Law desideratum is the compatibility between substantial  and normative objects of 

penal protection. The premiss is a democratic social state ruled by law,  in which the design of 

tax burden distribution  is conformed to the theory of sacrifice,  which means that each one 

has to contribute according to their tax capacity, and also, in which  the resources thus 

obtained are used in achieving the welfare state. The typical conduct proposal was thus 

described: "Making false statement or omiting true statement about income, assets or facts, or 

employing any other fraud in order to evade, partially or entirely, tax  payment." De lege 

ferenda, the proposed crime has the following characteristics: object of protection: 

fundamental and solidary duty to pay taxes;  material object of action: tax  addressed  to 

support community services in general; victim:  society; active subject: common crime;  

conduct objectively considered: formal crime; conduct subjectively considered: dolus; 

conduct anti-juridically considered: crime of abstract danger. After all,  to live in society 

individuals must pay the price of solidarity, contributing financially as much as their 

economic capacities allows, in order to achieve the common wealth, so that individuals  who 

avoid mandatory taxes to the governmente  practice criminal conduct worthy of reproach. 

 

Key-words: tax; evasion;  property; duty; solidarity. 
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RÉSUMÉ 

 

 

 
BORBA, Bruna Estima. CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. A tutela penal do dever 

fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados. 2010. 375 f. Doctorat – Centro de 

Ciências Jurídicas, Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, 

Recife. 

 

 

Le législateur national, inspiré par la doctrine allemande, a créé le délit d'évasion fiscale - art. 

1 de la loi n ° 8.137/1990 – le qualifiant comme un crime contre le patrimoine public , qui 

produit  l‟évitement de l‟impôt,  au détriment du Trésor. Après faire des analyses, on a 

remarqué les nombreux effets néfastes qui en découlent, soit en réduisant la propriété de 

l'Etat, soit pour contrarier les actions des autorités fiscales, soit parce qu'ils provoquent des 

déséquilibres économiques et sociaux. Cepandant, tels effets  ainsi que les moyens par 

lesquels ils sont produits, ne sont pas les biens  dignes de protection maximale qui est le 

criminel.Il était possible de démontrer que la Constitution légitime le  choix de biens 

juridiques, qui repose sur le devoir fondamental et solidaire de payer des impôts. Enfin, le 

desideratum de droit pénal est la compatibilité entre les substrats substantielle et  normatives 

du bien ou valeur protegé par la loi criminal. On a parti de l'hypothèse d'un Etat démocratique 

de droit social dans lequel la conception de la répartition de la charge fiscale est conforme à la 

théorie du sacrifice : les payment sont exigés en conformité avec la capacité contributive de 

chacun et, en outre, les ressources ainsi obtenues sont utilisées dans la réalisation du bien 

commun. De lege ferenda, le délit propôs est ainsi décrit: "Faire une fausse déclaration ou 

d'omettre la déclaration vrai sur le revenu, les actifs ou les faits, ou d'employer toute autre 

fraude, afin de se soustraire, en totalité ou en partie, du paiement des impôts".  Ces principaux 

caractéristiques sont las suivantes: objet protégé: devoir fondamental et solidaire de payer des 

impôts; objet matériel de l'action: impôts, destinés au besoin de tous; victime: la société; 

criminel: crime commun ; conduite objectivement considéré: crime formelle; conduite 

subjectivement  considéré : mauvaise foi ;  anti-juridicitée de la conduite: crime de danger 

abstrait. Enfin, les personnes à vivre en société, doit payer le prix de la solidarité, en 

contribuant financièrement que leurs capacités économiques à réaliser le bien commun, de 

sorte que celui qui pratique l‟évasion es digne de reproche pénal.  

 

Paroles-clé: impôt; evasion; propriété; devoir; solidaire. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Apresentação 
 

 

Propõe-se nesta tese a caracterização do crime de sonegação fiscal como delito de 

perigo abstrato e formal,  tendo por objeto de tutela o dever fundamental e solidário de pagar 

tributos não vinculados. 

 

O estudo ora apresentado possui significado que transcende as razões comumente 

associadas à elaboração de uma tese de doutorado.  Representa o trabalho de uma vida 

profissional dedicada à função de exigir tributos em nome do Estado,  em que se chega à 

conclusão de que os indivíduos, para viver em sociedade, devem pagar o preço da 

solidariedade contribuindo financeiramente conforme suas capacidades econômicas para a 

realização do bem comum.  Aquele que não o faz prejudica a todos coletivamente, ao próximo  

individualmente e, paradoxalmente, a si mesmo.   

 

Embora não seja essa a melhor forma de iniciar uma argumentação acadêmica  é, sem 

dúvida, a que espelha com maior honestidade o pensamento que é desenvolvimento nesta tese.  

Assim como o autor do trecho transcrito no início deste trabalho, pensa-se  que aqueles que 

sonegam tributos acreditam que seu privilégio – o de receber prestações públicas sem 

contribuir adequadamente para isso – é um direito.    

 

À parte as considerações de natureza pessoal, este trabalho, no campo de direito penal 

tributário, é de suma importância.  Em primeiro lugar por razões meta-jurídicas, porque a 

tributação fez e faz parte da vida humana.   Frases repetidas por todos, como „na vida há duas 

coisas infalíveis: a morte e os impostos‟,  ou „o imposto chama-se imposto porque nos é 

imposto‟ e  „o contribuinte é o único cidadão que trabalha para o governo sem prestar 

concurso‟,  mostram como a tributação faz parte do ideário social.  Não se dá crédito à 

informação de que o dia 25 de maio é o nosso dia nacional de respeito aos contribuintes, 

instituído pela Lei nº 12.325/2010.  
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Em segundo lugar  por razões jurídicas, principalmente porque insiste-se em  reafirmar 

a essencialidade do bem jurídico como elemento caracterizador do crime, na verdade, o ponto 

de partida da concepção de qualquer delito.  

 

Ainda no campo jurídico, a importância dessa tese se revela porque foi eleito o dever 

fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados como o objeto de tutela do crime de 

sonegação fiscal, em contraposição ao erário, bem atualmente considerado protegido pelo 

crime previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/1990.   

 

A eleição de um bem jurídico imaterial e   de titularidade transindividual  permitiu que 

o delito, antes crime de dano, fosse caracterizado como crime de perigo abstrato.  Trata-se, 

portanto, da análise do delito, de lege lata, para o qual é proposta nova  configuração, de lege 

ferenda.  

 

A identificação do bem jurídico somente foi realizada após analisada a natureza e os 

caracteres informadores dos bens jurídicos, bem como os efeitos que a sonegação fiscal 

produz sobre os sistemas tributário e econômico.  Tais efeitos, que sem dúvida resultam em 

efetivas lesões ao erário, à sociedade e aos indivíduos, não se restringem a esses bens.  

 

Ao contrário, foi possível constatar que, ao lado de bens efetivamente feridos ou 

ameaçados de lesão pela sonegação (como o cumprimento das obrigações tributárias principal 

– de pagar – e acessórias  - de fazer ou permitir que se faça algo no interesse da administração 

pública - ,  e os desequilíbrios econômicos) há um valor afetado pela sonegação, exposto a 

perigo por  condutas que visam à evasão dos tributos.   

 

Esse valor, sobre o qual recai o interesse constitucional de titularidade transindividual, 

é o dever fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados, destinados ao 

financiamento geral da sociedade. Tal afirmação se dá diante de um Estado social 

democrático de direito em que a tributação possui duplo fundamento de legitimidade:  sua 

destinação para a satisfação das necessidades sociais e seu perfil de distribuição conforme a 

teoria do sacrifício.   
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Pode haver equívoco nessa conclusão, pois vasto é o mundo dos conhecimentos  e 

poucas afirmativas merecem o privilégio da incontestabilidade, todavia convencida está a 

autora da correção dessa proposta que, ao fim, é a de tornar a sonegação fiscal crime de perigo 

abstrato tendo por objeto de tutela o dever fundamental e solidário de pagar tributos não 

vinculados.    Resta, portanto, a tarefa de argumentar no sentido de convencer os senhores. 
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Objeto e objetivos 
 

 

Esta tese tem por objeto o exame do bem jurídico tutelado no crime de sonegação 

fiscal e sua identificação com o dever fundamental e solidário de pagar tributos não 

vinculados.   

 

Esse estudo possui por objetivo demonstrar a adequação da configuração do delito e 

da descrição da conduta típica conforme abaixo:  

 

1º) objeto de tutela: dever fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados; 

 

2º) objeto material da ação: tributos não vinculados; 

 

3º) sujeito passivo: sociedade; 

 

4º) sujeito ativo: crime comum; 

 

5º) classificação quanto à tipicidade da conduta objetivamente considerada: crime 

formal ou de resultado cortado; 

 

6º) classificação quanto à tipicidade da conduta subjetivamente considerada: crime 

doloso de tendência interna transcendente; 

 

7º) classificação quanto à lesividade da conduta: delito de perigo abstrato; 

 

8º) descrição típica:   

 

“Fazer declaração falsa ou omitir declaração verdadeira sobre rendas, bens 

ou fatos, ou empregar qualquer outra fraude com o fim de eximir-se, total ou 

parcialmente, do pagamento de tributos não vinculados.   
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Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.” 

 

 

Argumentação 
 

 

Embora se procure demonstrar nesta tese  que o crime de sonegação fiscal deve ter por 

objeto de proteção jurídica o dever fundamental e solidário de  pagar tributos não vinculados, 

não houve a pretensão de esgotar todas as questões relacionadas aos crimes econômicos, nem 

aquelas relativas aos crimes tributários, o que seria impossível em um estudo dessa natureza.  

 

Mesmo em relação ao crime de sonegação fiscal não foi exaurido o campo de estudo, 

seja na apreciação do delito previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/1990, seja na do tipo proposto.  

 

No que concerce às três dimensões em que pode ser analisado o crime (filosófica, 

política e jurídico-científica), o estudo se limitou à dimensão jurídica, contextualizando-a 

sem, no entanto, examinar o crime quanto à realização da justiça  em razão da fixação e da 

aplicação da  pena, e em relação às consequências político-criminais que a proposta poderia  

ensejar.  

 

Faz-se necessário elucidar que esta tese foi concebida em conformidade com a teoria 

finalista da ação e com a teoria normativa pura da culpabilidade. Dessa forma, o dolo e a 

culpa compõem o tipo.  

 

Há  um Anexo à tese em que é apresentada especificamente a questão da 

impossibilidade de tipificação do crime de sonegação fiscal conforme previsto no 

ordenamento brasileiro atual, em face dos fatos geradores decorrentes de presunções legais 

tributárias por ausência de culpabilidade. Tal análise é levada a efeito, todavia, à luz da teoria 

causalista da ação (e conforme a teoria psicológica da culpabilidade).   Associando à norma 

estruturada segundo Karl Binding – tipo objetivo e tipo subjetivo - a regra matriz de 

incidência pensada por Paulo de Barros Carvalho, pretendeu-se demonstrar incoerência da 

norma penal tributária em decorrência da ausência do elemento psicológico no tipo subjetivo. 
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Ainda que esse pensamento não estivesse incorreto, quando analisada a impossibilidade sob a 

ótica da teoria finalista da ação, a impossibilidade era  logicamente anterior, visto que a 

hipótese em questão era de ausência de tipicidade, por tratar-se de crime impossível em razão 

da ineficácia absoluta do meio de apuração do resultado exigido para sua  consumação.  Esse 

Anexo foi juntado apenas para demonstrar os caminhos percorridos a fim de alcançar as 

conclusões relativas aos problemas que envolvem a caracterização do crime de sonegação 

fiscal como crime material e de dano.  

 

Retornando ao conteúdo desta tese, na dimensão jurídica não foram abordados de 

forma conclusiva os seguintes problemas: a autoria e a co-participação, principalmente no que 

tange à responsabilização penal das pessoas jurídicas; as causas de justificação da conduta; as 

causas legais e supralegais de exclusão da culpabilidade; e o   concurso com outros delitos.  

 

A presente tese se restringiu, portanto, ao estudo dos temas necessários ao alcance de 

seu objetivo: a exposição de um tipo descritivo da sonegação fiscal que tenha como objeto de 

tutela o dever fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados.   

 

Acerca da possibilidade de um dever – tal como o dever fundamental e solidário de 

pagar tributos não vinculados – revestir-se da qualidade de bem jurídico penal, advoga-se que, 

nas circunstâncias em que tal dever se apresenta, ele transmuda-se para efeitos jurídico-

penais, em bem jurídico penal substancial.   

 

Os temas abordados foram, em grandes linhas:  

 

(i) a teoria do bem jurídico; 

 

(ii) o status constitucional do bem jurídico; 

 

(iii) os efeitos da sonegação sobre os sistemas econômico e tributário; 

 

(iv) o desenho da tributação conformada ao Estado social democrático de direito; 
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(v) o dever fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados como o 

verdadeiro valor afetado pela conduta ilícita;  

 

(vi) os conceitos de direito penal econômico e de direito penal tributário;   

 

(vii) o delito de sonegação fiscal como atualmente descrito e os problemas que de tal 

configuração decorrem quanto à aplicação da lei; e por fim, 

 

(viii)   o crime de sonegação proposto:  de natureza formal,  de lesividade aferida pela 

exposição do bem jurídico a perigo abstrato e portador de tipo subjetivo doloso de tendência 

interna transcendente.  

 

No intuito de demonstrar o acertamento desse entendimento sobre a matéria foram 

analisadas no Capítulo primeiro  as teorias que se desenvolveram em torno do conceito de 

bem jurídico e que atualmente reconhecem ou negam a relevância da identificação dos bens 

jurídicos no âmbito do direito penal.  

 

Ao final, foi afirmada a relevância do bem jurídico como fundamento de legitimidade 

da intervenção penal.  Concluiu-se que o grande desideratum do direito penal é realizar a 

aproximação entre o bem ou valor protegido pela norma penal e o interesse efetivamente 

merecedor dessa proteção.  

 

Isto posto, optou-se pela adoção da teoria constitucionalista do bem jurídico, elegendo 

como critério para identificação dos bens jurídicos  os valores consignados na Constituição.   

  

Nesta tese propõe-se nova tipificação legal para o crime de sonegação fiscal elegendo 

como bem jurídico merecedor da tutela o dever fundamental e solidário de pagar tributos não 

vinculados, dando-se assim substrato normativo à proteção penal.   

 

Quanto ao subtrato substancial ou material do delito adotou-se, como já exposto, a 

teoria constitucionalista por se entender que o ilícito penal decorre da lesão a valor 

constitucionalmente relevante, pois o valor  em tela – o dever fundamental e solidário de 
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pagar tributos não vinculados -  é ligado às finalidades da Constituição, conforme pode-se 

inferir de seus arts. 3º, inciso I, 145, § 1º, 167, inciso IV  e 170.   

 

A tributação é um dos mecanismos de adequação econômica e social.  Em outras 

palavras, o sistema tributário faz parte do sistema econômico e sobre ele exerce influências, 

que podem e devem ser direcionadas, pelo Estado, no sentido de evitar o desemprego e a 

inflação, de possibilitar a redistribuição de renda e de financiar a prestação de serviços 

públicos e a  realização de investimentos necessários ao desenvolvimento do país.  

 

No entanto, não foi possível identificar o bem jurídico tutelado pelo crime de 

sonegação fiscal com a ordem econômica ou com as normas que preveem obrigações 

tributárias principal ou acessórias, ou ainda com os sistemas tributário e econômico e seus 

mercados micro e macroeconômicos.  Afirmar que o direito penal protege a ordem econômica 

– o conjunto de normas que regula a economia  - ou a ordem tributária – as normas que 

impõem obrigações tributárias de pagar ou de fazer   -  é mera tautologia, visto que todo o 

direito penal tem por fim evitar que normas jurídicas sejam violadas e por função sancionar as 

violações.   E compreender que o direito penal tutela os sistemas tributário e econômico  

decorre de confundir o objeto sobre o qual recaem os efeitos da sonegação (os desequilíbrios 

na tributação e na economia) com o bem jurídico tutelado.   

 

As dificuldades enfrentadas para identificar o bem jurídico tutelado no crime de 

sonegação fiscal decorrem em grande parte do fato de o direito penal econômico ser dotado de 

especificidades, como:  (i)  ser extremamente dependente de circunstâncias históricas e 

geográficas; (ii) pertencer ao direito penal secundário e não ao direito penal clássico  (iii) 

permitir  a mutabilidade de interesses econômicos abrangidos pela tutela penal; (iv) ter sido, 

tradicionalmente, associado a normas de regulação administrativa; (v) haver predominância 

nos tipos penais de elementos que exigem para sua compreensão um juízo de valor; (vi) exigir 

uma  interpretação da lei penal sob critérios econômicos; (vii) prescindir  do efetivo dano ao 

bem jurídico; (viii)  exigir a intenção especial de obter de vantagem ilícita; (ix) haver 

titularidade transindividual dos bens jurídicos tutelados; (x) a conduta criminosa ser, 

essencialmente, uma atividade empresarial; (xi) haver um  reduzido grau de reprovação 

pessoal ao autor da conduta típica; (xii)  a efetividade do direito penal econômico ser, ela 
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própria, um dos fatores de influência da atividade econômica; e (xiii) evidenciar uma 

tendência universalizante da criminalidade econômica.  

 

Também não se nega existência ao direito penal tributário, conceituado como o 

'conjunto de normas de natureza penal que sancionam práticas relacionadas à violação de 

natureza tributária, que não deve ser confundido com o direito tributário penal, cujo objeto 

são as sanções de ordem administrativo-tributárias'.   Todavia, em que pese sua autonomia, o 

direito penal tributário costuma ser definido por aproximação ao gênero próximo, o direito 

penal econômico, como o faz grande parte da doutrina, a exemplo de Klaus Tiedemann.    

  

A característica fundamental do direito penal tributário e que permite a identificação 

das condutas típicas se refere essencialmente ao elemento subjetivo do tipo que exige sempre, 

segundo Mario Micele, o dolo de ocultar a capacidade contributiva e tendente  à liquidação de 

um valor menor de impostos, ainda que estejam presentes outras características, como as 

relativas às sujeições ativa e passiva.    

 

Já foi afirmada, nesta tese,  a sede constitucional dos interesses jurídicos passíveis de 

tutela penal, entre os quais se situam os sistemas econômico e tributário.  Não restam dúvidas 

de que esses sistemas constituem interesses jurídicos de status constitucional e como tal, 

orientam a composição da pauta indicativa dos bens jurídicos penais. Mas esses interesses são 

orientadores da eleição do bem jurídico, e não o bem jurídico em si, que só pode ser  

salvaguardado se  for cumprido por cada um dos cidadãos  o dever fundamental e solidário de 

pagar tributos não vinculados.   

 

Foi, portanto, por meio desse vínculo de imputação lógica que se justificou a eleição 

do dever fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados como bem jurídico 

merecedor da tutela penal no crime de sonegação fiscal.  

 

Não se negou que o descumprimento das obrigações tributárias afeta, à primeira vista, 

a esfera patrimonial do Estado.  Afirmou-se, todavia,  que a ordem tributária não é estruturada 

exclusivamente por normas patrimoniais, nem tampouco o sistema tributário funciona movido 

unicamente por regras jurídicas que têm como fim exclusivo a obtenção de receitas para 
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enriquecimento do Estado.  Ao contrário, o sistema tributário é parte integrante do sistema 

econômico, todo ele repleto de valores, posto que destinado ao bem comum.  

 

Assim, refutou-se nesta tese a concepção patrimonialista de bem jurídico penal 

tributário, extremamente difundida e adotada pelo legislador pátrio por meio do art. 1º da Lei 

nº 8.137/1990.   

 

A explicação de porque, entre os valores constitucionalmente referidos, sobreleva-se o 

dever fundamental e solidário de financiar o Estado, sendo este o bem jurídico merecedor da 

tutela penal requereu a justificação de ser ele – esse dever - a fonte legitimadora da ordem 

tributária e, ao mesmo tempo, o fim que procura atingir o sistema tributário.   

 

Verificou-se, ademais, que entre os tributos que compõem o sistema tributário 

nacional, são aqueles não vinculados os que ensejam a distribuição da carga tributária de 

acordo com a teoria do sacrifício e se adequam à realização da solidariedade prevista no art. 

3º da Constituição brasileira de 1988.  

 

Afirmou-se, enfim, que o dever de pagar tributos não vinculados é um dever de todos,  

de contribuírem para a realização das tarefas próprias do Estado, na medida de suas 

respectivas capacidades.   

 

Concluiu-se o segundo Capítulo com a afirmação de que o dever de pagar impostos é 

um dever de contribuir, na medida da sua capacidade, para a realização das tarefas próprias do 

Estado, sobre ele recaindo o interesse constitucional e tornando-o apto a figurar como bem 

jurídico penal 

 

No Capítulo três foi examinado o crime de sonegação fiscal por meio de um breve 

resumo histórico do direito nacional e, com mais detalhes, como se encontra atualmente 

tipificado no ordenamento jurídico pátrio, isto é, como crime que protege o erário, bem 

jurídico de titularidade do Estado, se caracterizando portanto como crime material e de dano.   

Nesse Capítulo foi realizada a análise do delito, de lege lata, para o qual foi proposta nova  

configuração, de lege ferenda, no Capítulo seguinte.   
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Relevante apontar os problemas decorrentes da opção do legislador nacional, ao eleger 

como bem jurídico merecedor da tutela o erário, caracterizando o crime do art. 1º da Lei nº 

8.137/1990,  quanto à lesividade como crime de dano  e, no que tange à conduta objetiva, 

como crime material.  

 

Tais problemas demonstratam ser inadequada a configuração atual do crime de 

sonegação fiscal  por diversas causas, podendo ser citadas: a exigência da definitividade do 

lançamento para a consumação do delito; o fato de o direito penal não dever  ser utilizado 

como meio para cobrança de tributos;  tratando-se de delito patrimonial, porque a ele tem sido 

aplicado o princípio da insignificância quando verificada a irrelevância da lesão ao bem 

jurídico tutelado; porque a natureza patrimonial do crime permite seja extinta sua punibilidade 

quando efetuado o pagamento do tributo evadido, havendo obstáculo à ação penal inclusive 

pela concessão de parcelamento do tributo sonegado; porque a referida extinção de 

punibilidade do crime de sonegação é extensível  – por meio da analogia in bonam partem – 

aos demais crimes patrimoniais praticados sem ameaça à pessoa; porque a exigência da 

supressão ou redução do pagamento do tributo devido exclui a possibilidade de tipificação nos 

casos em que o crédito tributário é constituído com base em fatos geradores presumidos ou se 

origina de atividades ilícitas; e por fim, porque as condutas reprováveis, em um Estado social 

democrático de direito não podem ser simplesmente concebidas como um  não  satisfazer a 

obrigação objeto da relação jurídica tributária – o que equivale ao descumprimento da 

obrigação tributária principal ou das obrigações acessórias.   

 

A reprovação penal deve recair sobre condutas que visem ao descumprimento do 

dever fundamental e solidário de contribuir para o financiamento do Estado e assim, permitir 

a sobrevivência da sociedade.    

 

Encerrou-se o terceiro Capítulo identificando o bem jurídico objeto da tutela do crime 

de sonegação fiscal como o dever fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados.  

 

O quarto e último Capítulo foi dedicado à proposta de tipificação para o crime de de 

sonegação fiscal, de lege ferenda.  
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Iniciou-se o Capítulo quatro examinando as duas grandes vertentes relativas ao bem 

jurídico penal tributário.  De modo simplificado, para a primeira corrente a censura recai 

principalmente sobre o desvalor do resultado, enquanto para a segunda corrente o desvalor 

recai sobre a conduta.    

 

Para tornar mais clara a exposição foram resumidas  as principais doutrinas  relativas 

aos bens jurídicos objeto de tutela penal no crime de sonegação fiscal:  

 

1. Teorias em que a ilicitude é centrada no desvalor do resultado: teorias 

patrimonialistas  

 

1.1 O bem jurídico é o erário, que é efetivamente ferido em razão da falta de 

pagamento do tributo. A sonegação fiscal se equipara ao estelionato praticado contra o 

Estado.  A ilicitude da conduta decorre do prejuízo estatal em razão do descumprimento da 

obrigação tributária principal; 

 

1.2 O bem jurídico é o patrimônio particular ou individual dos demais cidadãos, sobre 

os quais recai o ônus de financiar o Estado. Nesse caso,  a sonegação fiscal representa um 

estelionato tendo por objeto material de ação um tributo não vinculado;       

 

2. Teorias em que a ilicitude é centrada no desvalor da conduta: teorias funcionalistas 

ou sistêmicas 

 

2.1 O bem jurídico é a fé pública, consistindo a sonegação em um delito de falsidade 

contra o Estado ou a administração pública; 

 

2.2 O bem jurídico é o dever de verdade e de colaboração com a administração 

tributária, que é posto em perigo.  O crime de sonegação fiscal se assemelha ao delito de 

desobediência. A ilicitude da conduta decorre do descumprimento de   obrigações tributárias 

acessórias; 
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2.3 O bem jurídico é a ordem econômica ou a ordem tributária, compreendidas como 

conjunto de normas que rege a economia e a tributação, que é posto em perigo.  A ilicitude da 

conduta decorre do descumprimento de normas jurídicas;  

  

2.4 O bem jurídico é o sistema econômico ou o sistema tributário, um e outro 

representando o funcionamento das ordens econômica e tributária, postos em perigo.  A 

ilicitude da conduta decorre de possíveis desequilíbrios  sociais e econômicos.   

 

Não há razões para concordar com qualquer das correntes acima expostas. A ilicitude 

não reside no resultado – o dano ao erário – nem nos meios praticados, o descumprimento de 

normas – sejam elas referentes às regras econômicas ou tributárias, nem tampouco nos efeitos 

desequilibradores dos sistemas econômico e tributário.    

 

Em pesquisa à legislação externa constatou-se que os ordenamentos jurídicos alemão 

(Abgabenordnung, § 370, Steuerhinterziehung, de 16.04.1976, nº 1 a 7), italiano (D.Lgs. 10 

marzo 2000, n. 74, nº  2 a 5), e espanhol(Los ey Orgánica nº 10, de 23.11.1995, artículo 305, 

nº 1 a 4) tipificam a sonegação fiscal – como atualmente o faz o art. 1ºda Lei nº 8.137/1990 - 

como crime de dano e delito material. Entre os países pesquisados, somente em Portugal a 

sonegação tributária foi configurada no Regime Geral das Infrações Tributárias (RGIT) como 

crime de perigo concreto (Lei nº 15, de 05/06/2001, Art. 103).  

 

Não se afirma com isso que os efeitos decorrentes de tais condutas inexistam. Ao 

contrário, sabe-se que a sonegação afeta o erário reduzindo o patrimônio estatal. Procurou-se   

também  demonstrar, inclusive por meio de cálculos matemáticos, os efeitos da sonegação 

sobre a tributação e a economia, e os desequilíbrios que pode causar.  Tampouco se deixou de 

perceber que qualquer conduta fraudulenta que vise a eximir o agente do pagamento dos 

tributos fere normas jurídico-tributárias que estabelecem obrigações principais e acessórias.  

Mas tais observações não tornam esses meios ou consequências os bens jurídico-penais.  

 

Ademais, não parece constar, da Constituição Federal de 1988, que o erário, ou o 

patrimônio dos particulares, ou o cumprimento de obrigações tributárias sejam valores que, 

por si sós, mereçam proteção penal.   
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Acredita-se aditivamente que não se está aqui diante de um delito pluriofensivo.  O 

que há é uma pluralidade de efeitos que atingem ou põem em perigo uma diversidade de bens 

e valores: o patrimônio público, o patrimônio dos demais cidadãos, o dever de cumprir as 

normas que preveem obrigações tributárias principal (de pagar) ou acessórias (de fazer ou 

permitir que se faça algo no interesse da administração fiscal), e os sistemas tributário e 

econômico (a exemplo da distribuição de renda, da inflação e do desemprego).   

 

No entanto, somente um dos valores foi  considerado efetivamente merecedor da tutela 

penal: o dever fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados. Tal qual o crime de 

poluição, que afeta uma diversidades de bens e valores, mas que atinge o bem jurídico „meio-

ambiente‟, a sonegação fiscal atinge o dever de todos de colaborar com o financiamento da 

sociedade.  

 

Verificou-se, ademais, que o dever fundamental e solidário de pagar tributos não 

vinculados atende à pauta valorativa dos bens jurídico-penais sendo dotado, nas palavras de 

Polaino Navarrete,  de suas „qualidades delimitadoras‟: 1ª -  a objetividade, 2ª - a valoração, 3ª 

-  a normatividade, 4ª - a relatividade, 5ª - a interrelacionalidade, 6ª - a transcendência, e 7ª - a 

pluralidade. 

 

Após essas considerações conlcuiu-se que o dever fundamental e solidário de pagar 

tributos não vinculados é bem jurídico ideal, ou incorpóreo ou ainda imaterial, de titularidade 

coletiva ou transindividual, no caso, a sociedade.  

 

No caso, a lesão ao bem jurídico não é passível de verificação em relação a cada uma 

das ações  delituosas individualmente consideradas,  por impossibilidade de uma conduta 

típica atingir concretamente o objeto material da ação (a carga fiscal dos tributos não 

vinculados) e o titular do bem jurídico (a sociedade). 

 

Ao analisar a lesividade ou antijuridicidade da conduta, em razão da qual os crimes 

são classificados em delitos de dano ou de perigo, notou-se que os crimes de dano somente 

são realizados, isto é, plenamente consumados, com a efetiva violação do bem jurídico 
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penalmente protegido.    Nos crimes de perigo basta a 'probabilidade de lesão, com a ameaça 

ao bem jurídico tutelado'.    

 

Esclarece Mir Puig que, haja ou não um resultado previsto no tipo, há delitos em que 

esse resultado constitui uma lesão de um bem jurídico e há outros em que esse resultado é 

uma colocação em perigo do bem jurídico.   

 

Assim, crime de perigo é 'aquele que, sem destruir ou diminuir o bem-interesse 

penalmente protegido, representa, todavia, uma ponderável ameaça ou turbação à existência 

ou segurança de ditos bens ou interesses'.  

 

   No caso do bem jurídico eleito - o dever fundamental e solidário de pagar tributos 

não vinculados - o  critério indicador da antijuridicidade, isto é, da lesividade da conduta, 

caracterizada pela lesão ao bem jurídico, somente pode ser verificada por meio de uma 

exposição presumida do bem jurídico a perigo, nunca pela constatação de um dano ou de um 

perigo concreto.  

 

Defende-se ainda no início do Capítulo Quarto que os bens jurídicos de titularidade 

transindividual possuem, além das duas características apontadas por Susana Navarro (a 

possibilidade de aproveitamento por todos, sem que ninguém possa ser excluído e sem que o 

aproveitamento individual impeça o aproveitamento dos outros e a impossibilidade de divisão 

em partes cuja titularidade possa ser atribuída individualmente,  e sobre as quais se possa 

reconhecer a liberdade de disposição), uma terceira, a impossibilidade de afetação concreta do 

bem jurídico seja no sentido de dano, seja no sentido de exposição a perigo concreto.  

 

Foram afastadas as possíveis alternativas de configuração do delito como crime de 

dano e  como delito de perigo concreto.  Na primeira hipótese, o crime seria tipificado do 

seguinte modo:  

 

“Fazer declaração falsa ou omitir declaração verdadeira sobre rendas, bens 

ou fatos, ou empregar qualquer outra fraude, eximindo-se, total ou parcialmente, do 

pagamento de tributos não vinculados.   

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.” 
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No caso de ser caracterizado como crime de perigo concreto ou de aptidão, o tipo 

penal poderia ser descrito da seguinte forma: 

  

“Fazer declaração falsa ou omitir declaração verdadeira sobre rendas, bens 

ou fatos, ou empregar qualquer outra fraude, idôneas a eximir o agente, total ou 

parcialmente, do pagamento de tributos não vinculados.   

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.” 

 

Ambas as formulações foram rejeitadas nesta tese.  

 

Quanto ao tipo objetivo, entendeu-se ser impossível a verificação de lesão ao bem 

jurídico - dever fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados – por meio de 

condutas que levariam, no caso concreto, a um resultado naturalístico.  

 

No delito de sonegação fiscal proposto não é possível verificar qualquer resultado 

material decorrente de determinada conduta típica.  Tudo o que se pode afirmar é que a 

conduta, por ter sido praticada com o fim de se eximir do pagamento de tributos não 

vinculados,  põe em perigo o bem jurídico (o dever fundamental e solidário de pagá-los) .   

Pôde-se constatar que se trata, portanto, de delito formal.  

 

Não se quis afirmar com isso que  a conduta típica não produza qualquer efeito sobre o 

erário, sobre a carga tributária – que em última instância é a medida do objeto material da 

ação (a arrecadação dos tributos não vinculados)  - ou sobre o funcionamento dos sistemas 

econômico e tributário ou mesmo sobre os deveres de obediência e colaboração, mas implica 

o reconhecimento de que a aferição desses efeitos como um resultado materialmente 

verificável é impossível.  

 

No que tange ao resultado material, os delitos referidos a bens jurídicos de titularidade 

supraindividual não podem ser caracterizados como crimes materiais, mas unicamente como 

crimes formais ou como crimes de mera conduta.    
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Acrescentou-se consequentemente uma quarta característica própria dos bens jurídicos 

de  titularidade transindividual, além das duas características já expostas e apontadas por 

Susana Navarro , além da já citada impossibilidade de afetação concreta do bem jurídico seja 

no sentido de dano, seja no sentido de exposição a perigo concreto:  a impossibilidade de 

efetiva lesão naturalística, perceptível aos sentidos, o que os torna necessariamente protegidos 

por crimes formais ou de mera conduta.  

 

Relativamente ao tipo subjetivo, chegou-se à conclusão de que o delito proposto é um 

crime doloso,  de  „tendência interna transcendente‟, pois o 'agente almeja um resultado, que 

há-de ter presente para a realização do tipo, mas que não é preciso alcançar'.  

 

Seguindo os passos de Hans Welzel foi possível distinguir o dolo da intenção stricto 

sensu e  essa do ânimo.  A intenção em sentido estrito foi denominada pelo autor de 

„tendência interna transcendente‟: 'pois, segundo o tipo legal, seu conteúdo não precisa ser 

realizado'.  

 

No caso do delito proposto (“Fazer declaração falsa ou omitir declaração verdadeira 

sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar qualquer outra fraude com o fim de eximir-se, total 

ou parcialmente, do pagamento de tributos não vinculados”), trata-se de crime doloso (dolo de 

fazer declaração falsa,  de omitir declaração verdadeira ou de praticar outra fraude)  de 

tendência interna transcendente (com o fim de eximir-se total ou parcialmente do pagamento 

de tributos não vinculados). 

 

Apesar de ser possível a configuração de crimes de perigo abstrato na modalidade 

culposa, a exemplo do delito de fabricação de substância nociva à saúde previsto no artigo 

278 do Código Penal brasileiro, não foi proposta nesta tese a sonegação fiscal por culpa.  Isso 

porque entendeu-se que a reprovação decorre da própria realização da conduta que,  por si só, 

pode levar a perigo o bem jurídico.  A culpa não caracteriza, portanto,  o delito como proposto 

nesta tese.    
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No que se refere à análise do iter criminis, a consumação ocorre com a apresentação 

de elementos idôneos a  criar, perante a administração tributária, uma imagem fiscal do 

sujeito passivo distinta da verdadeira.  

 

Isso porque a ratio da norma penal em tela é a proibição de condutas que possibilitem 

a formação de um falso perfil tributário do sujeito passivo, pondo em perigo o dever 

fundamental de pagar os tributos não vinculados.  

 

Na  modalidade comissiva - „fazer‟ – a informação deve chegar a ser recebida pela 

administração tributária, sem o que se estará no campo da tentativa  ou dos atos preparatórios.  

O delito estará consumado no momento da entrega da declaração ou do documento contendo 

a informação falsa, ou, sendo o caso, de sua postagem pelos correios – postal ou eletrônico, 

ocasião em que o agente perde o 'domínio do facto'.   

 

Na modalidade omissiva, o dever de informar  'deve ser incumprido, o que só ocorrerá 

quando tiver decorrido o prazo para se proceder à declaração'. 

 

Na modalidade „praticar outra fraude‟, o delito restará consumado quando a 

administração tributária tomar conhecimento da fraude hábil à produção de um perfil ou 

imagem falsos sobre a situação fiscal do contribuinte 

 

Como já exposto, o crime de perigo abstrato é um crime de perigo absolutamente 

presumido de modo que, provado o fato presuntivo (a idoneidade da conduta para produção 

do falso perfil tributário), provada estará a situação de perigo para o bem jurídico.  

 

O  exame do tipo objetivo indica ser um delito de „resultado cortado‟ ou formal, pois o 

resultado, se ocorrer, será considerado exaurimento do crime, causando um dano efetivo ao 

bem jurídico (o dever de pagar tributos não vinculados), o que não é exigido pelo tipo 

proposto. 

 

Quanto ao tipo subjetivo, defende-se que o delito estará consumado quando o sujeito 

agir livre e conscientemente no sentido de fazer a declaração falsa, ou de omitir a declaração 
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verdadeira ou ainda de praticar qualquer fraude (dolo da conduta),  com o fim de se eximir do 

pagamento dos tributos não vinculados (tendência interna transcendente).   Reitere-se que  o 

tipo subjetivo é composto pelo dolo e por outro elemento subjetivo evidenciado pela 

expressão „com o fim de‟, representando a „especial intenção de‟ ou o dolo stricto sensu, 

como preferiu Hans Welzel.  

 

Essa é a razão de o resultado ser cortado:  porque o elemento objetivo do tipo fica 

aquém do elemento subjetivo – que é transcendente à conduta  objetiva - , do que decorre o  

„corte‟ lógico na realização do crime.  

 

Ademais a tipificação proposta para o delito de sonegação vem solucionar os entraves 

que atualmente  existem no que tange à aplicação do art. 1º da Lei nº 8.137/1990 já 

mencionados. 

 

Ainda de lege ferenda acompanha-se, nesse particular,  o pensamento de Elio Lo 

Monte quando o autor recomenda a inserção de toda a regulação legal do ilícito tributário no 

texto do Código Penal italiano, tanto para dar maior racionalidade à aplicação das figuras 

jurídicas, quanto para melhor compreensão pelo cidadão dos verdadeiros valores protegidos 

na sociedade, para dotar de maior visibilidade social a sanção, para distinguir a lei penal das 

normas administrativas que sancionam infrações tributárias, para conceituação precisa e 

uniforme das expressões nelas utilizadas, e, por fim, para que não restem dúvidas de que os 

princípios penais são inteiramente elas aplicáveis, garantindo a obediência ao princípio da 

congruência sistêmica.   

 

Pensa-se aditivamente que caberia sugerir ao legislador nacional a inserção de um 

dispositivo introdutório contendo as definições dos termos técnicos (declaração e fatura, por 

exemplo) utilizados na lei penal tributária, a fim de previnir ou dirimir dúvidas interpretativas, 

a exemplo do primeiro Título do Decreto Legislativo nº 74/2000 italiano.  

 

Enfim, acredita-se haver sido demonstrada a adequação da presente proposta, que tem 

por pontos específicos a tipificação do crime de sonegação como delito de perigo abstrato e  

formal, elegendo como objeto material de ação os tributos não vinculados e por bem jurídico 
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o dever fundamental e solidário de pagar tais tributos e ainda, no que se relaciona à tipicidade,  

como crime de resultado cortado, tendo por elemento subjetivo o fim específico e 

transcendente de se eximir do pagamento dos referidos tributos.  

METODOLOGIA 
 

 
 

Na elaboração desta tese teve-se  em mente a definição dela proposta pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT
2
:  

 

"3.27 tese: Documento que representa o resultado de um trabalho 

experimental ou exposição de um estudo científico de tema único e bem 

delimitado. Deve ser elaborado com base em investigação original, constituindo-se 

em real contribuição para a especialidade em questão. É feito sob a coordenação de 

um orientador (doutor) e visa à obtenção do titulo de doutor, ou similar”.  

 

Em relação ao conteúdo ou significado da tese, adota-se o conceito de Umberto Eco:  

 

"...o sentido positivo e progressivo de estudo, entendido não como coleta 

de noções, mas como elaboração crítica de uma experiência, aquisição de uma 

capacidade (útil para o futuro) de identificar os problemas, encará-los com método 

e expô-los segundo certas técnicas de comunicação"
3
.  

 

A presente tese é monográfica, no sentido abordar um  tema específico e restrito, como 

tal se opondo aos estudos panorâmicos que se podem intitular de „enciclopédia de‟ ou 

„história do‟.   

 

No entanto, contextualiza-se o problema enfocado, pois fazer um trabalho 

rigorosamente monográfico não significa perder de vista o panorama.  Conterá, portanto, um 

estudo de compilação, para que as conclusões sobre o tema – CRIME DE SONEGAÇÃO 

FISCAL: a tutela penal do dever fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados – 

                                                 
2
 BRASIL, ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR 14724. Informação e documentação 

– Trabalhos acadêmicos – Apresentação. agosto de 2002 
3
 ECO, Umberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 1977, pág. XIV 
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possam ser comparadas  a outras conclusões já produzidas sobre o assunto.  Ademais, o 

estudo enfocará o direito positivo, isto é, o ordenamento jurídico brasileiro vigente, com 

incursões no direito estrangeiro e no direito pátrio anterior, para fins de ilustração do 

pensamento.  

 

O presente estudo apresenta, todavia, duplo aspecto, pois contém a análise do crime de 

sonegação fiscal, de lege lata, para o qual é proposta nova  configuração, de lege ferenda.  

 

Os assuntos abordados foram objeto de pesquisa  por meio de instrumentos, isto é, por 

fontes secundárias do conhecimento.  Assim, os temas foram estudados em livros e artigos 

publicados em revistas especializadas, essas em geral editados por meio eletrônico,  que 

contêm análises sobre esses temas.   

 

As citações da literatura estrangeira foram traduzidas pela o vernáculo, mantendo-se o 

texto original na nota de rodapé correspondente. 

 

Encontram-se relacionados por ordem alfabética conforme último nome do autor, os 

livros e artigos de revistas objeto de consulta, sempre com especificação da editora 

responsável por sua publicação. Quando o acesso ao material se deu por meio da internet, foi 

indicado o endereço eletrônico em que a informação encontra-se disponível e a data em que 

houve o acesso.     

 

Os autores citados no texto estão referidos nas notas de rodapé,   de tipo completo  (em 

contraposição ao estilo autor-data), numeradas sequencialmente. As citações de um autor por 

intermédio de outro somente foram utilizadas quando imprescindíveis.   

 

A jurisprudência nacional é mencionada para fins de indicar o entendimento dos 

tribunais, notadamente do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, no 

tocante às matérias investigadas. 

 

Por se tratar de tese essencialmente dogmática, a legislação nacional e, em alguns casos, 

internacional, foi citada e/ou transcrita.  A consulta ao  ordenamento jurídico brasileiro foi 

efetuada no sítio da Presidência da República, de modo que a Constituição Federal, os 

Códigos e as normas legais e infralegais possuem como referência comum o seguinte 
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endereço: < http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>. Assim, para não tornar as 

Referências extremamente longas, essa fonte de consulta foi citada de modo geral sob a 

denominação „BRASIL. Legislação‟. A especificação das normas jurídicas consultadas 

constam das respectivas notas de rodapé.  

 

Relativamente à análise dos sistemas econômico e tributário, os gráficos e tabelas 

apresentados são auto-explicativos, constando do texto as legendas necessárias à sua 

compreensão.  

 

Por fim, apenas as impressões e opiniões pessoais não contêm referências, 

expressando a compreensão que pôde ter a autora sobre os temas abordados.   
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CAPÍTULO I - A identificação do bem jurídico tutelado no crime 
de sonegação fiscal 

 

 

1.1 O bem jurídico como essência do conteúdo material do crime 
 

 

O ordenamento penal somente se justifica quando fundamenta sua intervenção por 

meio do reconhecimento do bem jurídico4.   Embora a conceituação e a identificação dos bens 

jurídicos tenha sido motivo de grandes divergências, seu papel como legitimador  da 

intervenção penal é, atualmente,  sujeito a poucas contestações.  

 

Esse papel corresponde à dupla função exercida pelo bem jurídico, atuando 

simultaneamente como limitador do jus puniendi estatal5 e como fundamento material do 

delito6.  

 

Esse objeto, que é o bem jurídico, permite sua análise sob diferentes aspectos, tanto 

que Kant utilizou, para expressá-lo, ora a palavra Ding, ora Gegenstand, ora  Objekt.  Ding 

                                                 
4
 A a função do Direito Penal é a de tutelar bens jurídicos, e conforme BRANDÃO, Cláudio Brandão.  Curso 

de Direito Penal. Parte Geral.  Forense, Rio de Janeiro, 2008,NR 8, p. 114.  

Há autores, como Maria de Lourdes Fuente, que iniciam o exame do bem jurídico merecedor da tutela penal 

no crime de sonegação fiscal por meio de suas bases filosóficas, mencionando a discussão quanto a ser o fim do 

Direito Penal a proteção a bens jurídicos ou a proteção a valores éticos essenciais da sociedade (FUENTE, María 

Lourdes Baza de la. El Delito Fiscal: particular referencia al artículo 305 del Código Penal. Madrid: Universidad 

Complutense de Madrid, s/d, pp. 80 e 81) .   

Esse debate não foi enfrentado nesta tese, que se limitou ao âmbito jurídico de estudo.  Na verdade, a questão 

relativa ao fim do Direito Penal possui bases filosóficas, situando-se de um lado o idealismo valorativo de Kant e 

de outro o idealismo jurídico de Hegel, temas que fogem às pretensões desta tese.   

Optou-se por examinar a possibilidade de individualização dos bens jurídicos penais por meio de suas  

características essenciais e, a partir de então, identificar o bem ou valor merecedor da tutela no crime de 

sonegação fiscal.  As doutrinas jurídicas que desconsideram o conceito de bem jurídico e que, evidentemente, 

foram construídas com fundamentos a elas adequadas, foram citadas apenas para demonstração de sua 

inadequação, a exemplo da menção a Günther Jakobs (Direito Penal do Inimigo. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 

2008, p. XXV). 
5
 ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. 

Volume 1. Parte Geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 402. 
6
 NAVARRETE, Miguel Polaino. El injusto típico en la teoría del delito. Corrientes: Mave, 2000, p. 568. 
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significaria a „coisa em si‟ – Ding an sich -  como sinônimo de neumena, a essência do ser,  

que não pode ser conhecida, apenas pensada,  uma vez que o saber humano está limitado à 

experiência possível
7
.  Já as coisas ou objetos da experiência são os Gegenstände

8
 que, se 

tornados objetos de conhecimento, denominam-se Objekte
9
. É, portanto, como objeto de 

conhecimento que se concebe o bem jurídico penal: uma coisa perceptível pela experiência 

humana, passível de  conhecimento pelo homem e objeto de direito deste homem.  É “tudo o 

que possui valor, preço, dignidade, mérito, a qualquer título”
10

.   

 

Assim, para fins desta tese, toma-se o bem jurídico no sentido dessa „coisa‟ – real ou 

ideal - da experiência e do conhecimento humanos,  objeto de valoração pelo homem, sendo 

irrelevante, nesse contexto, indagar qual a sua essência.  

 

Bem é, assim, todo objeto – material (uma coisa) ou ideal (um valor) - “suscetível de 

ser útil para uma pessoa individualmente considerada ou para a própria coexistência coletiva 

da sociedade humana”
11

.  Logo, bem jurídico é um bem ou valor sobre o qual recai o interesse 

humano
12

. 

 

Pode-se analisar o conceito de bem jurídico do ponto de vista dogmático ou lege lata, 

isto é, como o objeto efetivamente protegido pela norma penal, ou no sentido mais amplo, de 

lege ferenda, como algo que mereceria efetivamente ser protegido pelo direito penal13.  

Afinal, o direito penal é “um campo de normatividade jurídica onde os problemas da procura 

e do encontro da solução justa estão ... na compreensão de um limiar de diferenciação 

normativa que nos permite aceder ao justo e postergar o injusto”14. 

 

O grande desideratum do direito penal tem sido realizar a aproximação dessas duas 

acepções de bem jurídico.  Pensa-se que bens jurídicos são valores – dotados ou não de 

                                                 
7
 KANT, Immanuel. Critique of Pure Reason.  Londres: Macmillan, 1978, p. 603. 

8
 KANT, Immanuel. Critique of Pure Reason.  Londres: Macmillan, 1978, p. 197. 

9
 KANT, Immanuel. Critique of Pure Reason.  Londres: Macmillan, 1978, p. 137. 

10
 ABBAGNANO, Nicola. Diccionario de filosofia. México, Fondo de Cultura Económica, 1996, p. 130. 

11
 “susceptible de reportar utilidad a la persona individualmente considerada o a la propia coexistencia 

colectiva en la sociedade humana”. NAVARRETE, Miguel Polaino. El injusto típico en la teoría del delito. 

Corrientes: Mave, 2000, p. 320. 
12

 NAVARRETE, Miguel Polaino. El injusto típico en la teoría del delito. Corrientes: Mave, 2000, p. 321. 
13

 PUIG, Santiago Mir. Direito Penal. Fundamentos e Teoria do Delito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2007, p. 139.  
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representação material – identificáveis porque sobre eles recai o interesse humano.  No caso 

do crime de sonegação fiscal, essa identificação que, simultaneamente cumpre a pretensão de 

realização de justiça pelo direito penal e legitima a proteção penal decorre da  eleição do 

dever fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados como objeto da tutela do 

crime de sonegação fiscal.     

 

Acerca da possibilidade de um dever – tal como o dever fundamental e solidário de 

pagar tributos não vinculados – revestir-se da qualidade de bem jurídico penal, advoga-se que, 

nas circunstâncias em que tal dever se apresenta, ele transmuda-se para efeitos jurídico-

penais, em bem jurídico penal substancial15.   

 

A compreensão atual do conceito de bem jurídico decorreu de evolução que perdurou 

por cerca de dois séculos.  

   

Em sua obra Direito Penal Alemão
16

, Hans Welzel resume de forma bastante clara a 

influência do desenvolvimento das ciências no século XIX sobre o direito penal,  e o 

surgimento das tendências penais no final daquele século, por meio das escolas clássica e 

moderna.     Tal evolução se iniciou em 1801 por mérito de Anselm von Feuerbach17 com a 

afirmação dos direito subjetivos como o  objeto de proteção do ordenamento punitivo.  

Coincide  este momento, também, com a distinção entre os conceitos dogmático e político-

criminal ou de justiça do bem jurídico, acima mencionados.   Nessa época foi também 

estabelecida a distinção entre crimes e contravenções, sendo essas últimas as condutas 

consideradas prejudiciais à convivência social que, no entanto, não feririam direitos 

subjetivos18.  

 

Àquela época, no início do século XIX, o conceito de bem jurídico não se dirigia à 

identificação de uma coisa do mundo real, mas mais propriamente a um interesse jurídico, 

                                                                                                                                                         
14

 COSTA, José de Faria. O perigo em direito penal.Coimbra: Coimbra, 1992, p. 12 
15

 ORTS, Adela Cortina. Limites y virtualidades del procedimentalismo moral y jurídico. In: Anales de la 

Cátedra Francisco Suárez nº 28. Granada: 1988, pp. 43 a 63. 
16

 WELZEL, Hans. Derecho Penal Alemán. Santiago: Jurídica del Chile, 1997, p. 13. 
17

 FEUERBACH, Anselm von. Tratado de Derecho Penal: común vigente em Alemania. Buenos Aires: 

Hammurabi, 1989, p. 64.  
18

 RUS, Juan José Gonzales, Bien Jurídico y Constitución (Bases para una teoría). Madrid: Fundación Juan 

March, 1983, p. 10.  
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uma “faculdade jurídica privada ou uma atribuição externa e individual constitutivas de 

direito subjetivo”
19

, como explica Luiz Regis Prado.    

 

Ainda na década de trinta daquele século coube a Johann Michael Franz Birnbaum
20

 

dar concretude ao objeto da tutela penal, associando-o a um bem radicado no mundo da 

realidade, um objeto, e não mais a um ente ideal,  eminentemente jurídico, como o são os 

direitos subjetivos e que, portanto, não poderiam ser diminuídos ou alterados21.    Sem se 

utilizar da expressão „bem jurídico‟, Birnbaum22 teve  assim o mérito de ultrapassar a teoria da 

violação do direito subjetivo que havia sido formulada por Feuerbach em 180123.  

 

A partir dessa concepção foi possível a dupla legitimação da sanção penal, aferida 

simultaneamente pela violação da norma jurídica  e pela lesão do bem jurídico tutelado, que 

deram lugar aos conceitos de ilicitude formal e material24, respectivamente.  

 

De fato, essa mudança de paradigma foi extremamente relevante,  pois exigiu um novo 

olhar sobre o crime:  a necessidade de verificação da lesividade da conduta cuja ilicitude, 

agora, requeria um atingimento a um bem jurídico determinado, pertencente à realidade 

ôntica, ainda que muitas vezes ideal ou imaterial.  O bem jurídico deixou de ser, 

definitivamente, um elemento estritamente normativo, como é o direito subjetivo.  

 

Polaino Navarrete
25

 explica o desenvolvimento do conceito de bem jurídico nesse 

contexto histórico, situando de um lado os clássicos, sob influência kantiana26 e a ideia 

                                                 
19

 PRADO, Luiz Regis.  Bem jurídico penal e Constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 28.  
20

 Über das Erfordernis eines Rechtsverletzung zum Begriff des Verbrechens, Archiv des Criminalrechts – 

1834, p. 149 e ss. Up ud RUDOLPHI, Hans-Joachim. Los diferentes aspectos del concepto de bien jurídico. In:  

Nuevo pensamiento penal. Revista de Derecho y Ciencias Penales. Buenos Aires: Depalma, ano 4, 1975, p. 

329. 
21

 HORMAZABAL, Hernán Malarée. Bien Jurídico y Estado social y democrático de derecho (el objecto 

protegido por la norma penal). Barcelona: PPU, 1991, p. 27.  
22

 FERNÁNDEZ, Gonzalo D. Bien jurídico y sistema del delito. Montevideo: B de F, 2004, pp. 15 a 17. 
23

 Vale a pena mencionar, como o faz André Teixeira dos Santos, que a tese de Birnbaun , curiosamente, 

“teve um intuito diferente da função que mais tarde seria atribuída à teoria do bem jurídico, pois pretendia com 

sua crítica a Feuerbach compatibilizar o Direito Positivo com os limites materiais do ius puniendi estatal, 

maxime permitir que crimes contra a religião, o Estado ou a comunidade, que aquele Autor tinha eliminado do 

Código Penal da Baviera de 1813, ficassem legitimados ao enunciar como „objecto protegido‟ da norma penal 

bens religiosos e comunitários”. SANTOS, André Teixeira dos.  O Crime de Fraude Fiscal. Um contributo 

para a configuração do tipo objectivo de ilícito a partir do bem jurídico. Coimbra: Coimbra, 2009, pp. 28 e 29.  
24

 BRANDÃO, Cláudio. Teoria Jurídica do Crime. Rio de Janeiro: Forense, 2002, pp. 6 e 10 a 14. 
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retributiva da sanção penal, encabeçados por Karl Binding. A escola moderna, com bases 

hegelianas, fundada por Franz von Listz.  Não se enfrenta, nesta tese, o debate entre essas 

duas  escolas, em razão da limitação ao âmbito jurídico de estudo.  Na verdade, como já 

exposto, o tema precede o exame do bem jurídico, posto que relativo à compreensão da 

finalidade do direito penal, possuindo bases filosóficas, situando-se de um lado o idealismo 

valorativo de Kant e de outro o idealismo jurídico de Hegel, assuntos de inegável relevância 

que todavia fogem às pretensões desta tese.   

 

No âmbito da análise jurídica,  a escola clássica defendia que a tutela ao bem jurídico 

se evidenciaria sob dimensão formal, seja por meio de normas proibitivas a lesões a esses 

bens, seja por meio de normas sancionadoras de desobediências a mandatos imperativos 

positivos
27

.   

 

O crime seria a contradição da conduta ao interesse estatal na proteção a  um direito 

subjetivo do indivíduo, expressamente manifestado na norma incriminadora.  

 

Também representando a escola clássica,  Francesco Carrara afirmava, em 1859, que  

“o delito... não é um ente material, mas jurídico, de modo que seu objeto não é uma coisa ou o 

homem, mas o preceito violado”
28

.  Carrara entendia que a identificação dos bens jurídicos 

passíveis de tutela normativa caberia às regras éticas e morais, derivadas da justiça absoluta
29

.  

 

Nas palavras de Karl Binding, formuladas em 1872, bem jurídico é  “tudo aquilo que, 

embora por si não constitua um direito, aos olhos do legislador se reveste de certo valor como 

pressuposto duma vida sadia da comunidade jurídica, por cuja preservação e funcionamento 

                                                                                                                                                         
25

 NAVARRETE, Miguel Polaino. El injusto típico en la teoría del delito. Corrientes: Mave, 2000, pp. 335 

a 372.  
26

 Cita-se, para expressar meu pensamento, as palavras  de José de Faria Costa, adepto do livre arbítrio, como 

se conclui da leitura do trecho transcrito: “admitimos como espaço de liberdade o pensar livremente a própria 

atitude de inteligir, o que nos permite, diga-se desde já ... o retorno a Kant, retorno, a muitas luzes, cada vez mais 

necessário. Assim, queremos reivindicar, sem cedências, a possibilidade de se pensar o direito penal fora de um 

<sistema>”. COSTA, José de Faria. O perigo em direito penal.Coimbra: Coimbra, 1992, p. 14   
27

 BINDING, Carlo. Compendio di diritto penale. Parte Generale. Roma: Atheneum, 1927, P. 113. 
28

 “el delito ... no es un ente material, sino un ente jurídico, por donde su objeto no es la cosa o el hombre, 

sino el precepto violado”. CARRARA, Francesco. Programa de Derecho Criminal. Parte General. Volumen I. 

Santa Fé de Bogotá: Temis, 1996, p. 119. 
29

 CARRARA, Francesco. Programa de Derecho Criminal. Parte General. Volumen I. Santa Fé de Bogotá: 

Temis, 1996, p. 24. 
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imperturbado ele manifesta um certo interesse”
30

.    Logo, para Binding e sua „teoria da 

norma‟, não poderia haver qualquer „injusto material‟ sem um precedente „injusto formal‟.     

 

Em outro pólo morava a denominada escola moderna que via o direito penal como um 

meio para a luta racional contra o delito, buscando as razões do crime através da análise 

causal própria das ciências naturais
31

.   A sanção penal, para a escola moderna, teria função 

eminentemente preventiva.     

 

Segundo a escola moderna,  como se evidencia pelas palavras de von Liszt em 1881, 

bem jurídico seria “o interesse juridicamente protegido”. Prossegue von Liszt explicando que 

“Todos os bens jurídicos são interesses humanos ou do indivíduo ou da coletividade”
32

.   Para 

essa escola,  o crime seria a conduta contrária a valores sociais reconhecidos positivamente.  

Isto porque Liszt considerou que a vida, por exemplo, não é  apenas um objeto em relação ao 

qual o homem  é sujeito de direito,  mas compõe a própria essência do homem,  não sendo 

possível conceber um sujeito de direito  - o homem - sem seu objeto – sua vida.   

 

Logo, o bem  jurídico teria significado mais amplo, sendo um “objeto de tutela geral, - 

a vida humana em geral – não sendo considerado unicamente em sentido stricto, associado a 

direitos subjetivos, como a vida de um determinado indivíduo, um „bem jurídico do concreto 

tipo delitivo‟
33

.   Em suma, contrariamente à escola clássica, a escola moderna entendia que o 

injusto material precederia o injusto formal.  

 

Apesar de caber ao Estado, em ambos as situações, a identificação dos bens jurídicos 

merecedores de tutela penal, na esteira da escola moderna houve uma evolução conceitual, 

pela superação de uma “visão de uma ilicitude meramente formal por uma ilicitude 

material”34. 

                                                 
30

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 27.   
31

 WELZEL, Hans. Derecho Penal Alemán. Santiago: Jurídica del Chile, 1997, p. 14. 
32

 LISZT, Franz von. Tratado de Direito Penal Alemão. Tomo I. Campinas: Russell, 2003,  pp.  139 e 140. 
33

 NAVARRETE, Miguel Polaino. El injusto típico en la teoría del delito. Corrientes: Mave, 2000, p. 335.  
34

 Para André dos Santos, a identificação de um bem jurídico que a conduta ilícita deveria ferir ou ameaçar de 

lesão faria parte da própria concepção causalista da ação. Nas palavras do autor: “uma concepção de bem 

jurídico espiritualizado...levaria à confundir o desvalor do acto com o desvalor do resultado”. SANTOS, André 

Teixeira dos.  O Crime de Fraude Fiscal. Um contributo para a configuração do tipo objectivo de ilícito a partir 

do bem jurídico. Coimbra: Coimbra, 2009, p. 32. 
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O século XX assistiu a nova reformulação do conceito de bem jurídico, que se iniciou 

por um processo de universalização, dissociando-o mais e mais do interesse juridicamente 

protegido do indivíduo, para representar predominantemente o interesse da sociedade ou da 

coletividade. 

 

Tanto assim que em 1935 Edmund Mezger escrevia que por bem jurídico entender-se-

ia  “o valor objetivo que a norma penal visa a proteger”
35

.  Esse valor , de conteúdo 

indeterminado, corresponderia ao espírito humano enraizado no povo, o que permitiu 

posteriormente a justificação do modelo de Estado autoritário do nacional-socialismo 

alemão36.  

 

Dessa tendência universalizante surgiu um bem jurídico deslocado dos interesses dos 

indivíduos e retratado como um comportamento socialmente nocivo.  Exemplos marcantes 

foram as penas preventivas negativas gerais catalogadas no Código Rocco
37

.   Contemporâneo 

deste Código, o jurista italiano Petrocelli comenta seus dispositivos, dedicando-lhes item 

específico do capítulo intitulado  “O ilícito como violação do interesse”
38

, sob denominação  

“o exame do pensamento de Arturo Rocco”
39

.  Petrocelli informa que o Rocco não  indagava 

se ação era lícita ou ilícita, conforme ou contrária ao direito, mas se a ação era conforme ou 

contrária à justiça, à condição de vida em comum, isto é, se era social ou antisocial.   

                                                                                                                                                         
De fato, para a teoria causalista da ação deve haver,   necessariamente, uma lesão ou uma ameaça de lesão a 

um bem jurídico para a imputação do resultado ao criminoso, o que exige a presença desse bem no âmbito da 

teoria do crime.       
35

 MEZGER, Edmund.  Diritto Penale. Pádua: Cedam, 1935, p. 220. 
36

 SANTOS, André Teixeira dos.  O Crime de Fraude Fiscal. Um contributo para a configuração do tipo 

objectivo de ilícito a partir do bem jurídico. Coimbra: Coimbra, 2009, p. 34. 
37

 Conhece-se por Código Rocco o Código Penal italiano aprovado pelo Decreto nº 1.398, de 19/10/1930, 

publicado em 26/11/1930,  assinado por Alfredo Rocco, então ministro da justiça do governo Benito Mussolini. 

Para Arturo Rocco, no crime deveriam ser identificados o objeto formal e o objeto substancial ou material.  O 

objeto formal corresponderia ao direito do Estado de exigir a observância das normas penais. O objeto 

substancial, por sua vez, se subdividiria em genérico e específico.  O objeto material genérico seria o interesse do 

Estado na manutenção das possibilidades de vida em  comum, que significa a sua própria conservação. O objeto 

material específico consistiria no bem (ou interesse) próprio do sujeito passivo do crime, isto é, a pessoa ou o 

ente diretamente atingidos pelo crime, e que varia de acordo com o delito (vida, liberdade, honra, patrimônio...). 

Enfim, o conceito de bem jurídico adotado nesta tese corresponde àquilo que Rocco denominou de bem jurídico 

substancial específico. ROCCO, Arturo. L’Oggetto del Reato e della tutela giuridica penale. Torino, 1913, pp. 

553 e ss.    
38

 “L‟illecito come violazione dell‟interesse”. PETROCELLI, Biagio. L’Antigiuridicità. Padova: Cedam, 

1947, p. 86. 
39

 “l‟esame del pensiero di Arturo Rocco”.  PETROCELLI, Biagio. L’Antigiuridicità. Padova: Cedam, 

1947, p. 92 
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Com o final da segunda guerra mundial ressurgiram as teorias que reconheciam o bem 

jurídico como ente dotado de valor e passível de identificação e de individualização40.  

 

Chega-se ao ano de 1945 com a afirmação de Jiménez de Asúa de que o bem jurídico, 

juntamente com a lei, são as duas colunas que estruturam o direito penal41.  

 

Em 1947, Biagio Petrocelli ainda esclarecia que o bem seria “tudo o que é apto a 

satisfazer uma necessidade humana, material ou ideal”
42

. 

 

Pouco depois, as referências ao bem jurídico passaram a ser associadas ao interesse da 

coletividade na conservação do „mínimo ético‟, como na lição de Hans Welzel, de 1969: 

“bem jurídico é um bem vital da comunidade ou do indivíduo que, por sua significação social 

é protegido juridicamente”
43

.  Caberia ao direito penal assegurar o cumprimento do preceito 

neminem laedere
44

. 

 

Assim, o bem jurídico perde, novamente, um pouco de sua função garantista de limitar 

o jus puniente do Estado, mas não se afasta da tendência à individualização e identificação.  

 

Igualmente de 1969 são as palavras de Francesco Antolisei, segundo o qual bem 

jurídico é “tudo o que a norma, com a ameaça da pena, procura proteger de uma possível 

agressão”
45

.  

 

                                                 
40

 RADBRUCH, Gustav. El hombre em el Derecho: conferencia y artículos seleccionados sobre cuestiones 

fundamentales del Derecho. Buenos Aires: Depalma, 1980, p. 121. 
41

 ASÚA, Luis Jiménez de. La Ley y el Delito. Curso de Dogmatica Penal. Caracas: Andrés Bello, 1945, p. 

19. 
42

 “tutto che è atto a soddisfare un bisogno umano, materiale o ideale” PETROCELLI, Biagio. 

L’Antigiuridicità. Corso di Lezione Universitarie. Parte I. Padova: Cedam, 1947, pp. 116 e 117.   
43

 “bien jurídico es un bien vital de la comunidad o del individuo, que por su significación social es 

protegido jurídicamente” WELZEL, Hans.  Derecho Penal Alemán. Santiago:  Jurídica del Chile, 1997, p. 5.   
44

 Não fazer mal a ninguém. WELZEL, Hans.  Derecho Penal Alemán. Santiago: Jurídica del Chile, 1997, p. 

5.   
45

 “quel quid che la norma, con la minaccia della pena, mira a tutelare da possibili aggressioni”. 

ANTOLISEI, Francesco. Manuale di Diritto Penale. Parte Generale. Milano: Dott.A.Giuffrè, 1969, p. 132. 
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No Brasil, Aníbal Bruno informava, em 1959,  que esses bens seriam “interesses 

fundamentais do indivíduo ou da sociedade que, pelo seu valor social, a consciência comum 

do grupo ou das camadas sociais nele dominantes eleva à categoria de bens jurídicos”
46

. 

 

Essa concepção, que se pode denominar de „social‟ do bem jurídico, foi enfatizada 

com clareza por Hans-Heinrich Jescheck
47

  na segunda metade do século passado, como se 

verifica da leitura do seguinte excerto:  

 

“Há bens jurídicos que pertencem à pessoa individual (bens jurídicos 

individuais) a exemplo da vida, da liberdade e da propriedade entre os quais 

formam um subgrupo os bens jurídicos personalíssimos (a integridade corporal e a 

honra) e bens jurídicos da coletividade (bens jurídicos universais) como a proteção 

dos segredos do Estado, a segurança do tráfego e a autenticidade da moeda”.  

 

Hodiernamente, encontram-se  em conflito duas grandes correntes doutrinárias, 

situando-se  de um lado teorias que, pode-se dizer, prestigiam o conceito de bem jurídico, e de 

outro, teorias para as quais a identificação do bem jurídico protegido pelo tipo penal é, de 

certa forma, irrelevante.  Para tal corrente, o fundamento de legitimidade do  direito penal não 

reside na tutela a bens jurídicos, mas na proteção genérica de „sistemas sociais‟ daí porque as 

teorias nela abrangidas costumar ser denominadas de „teorias sociológicas‟
48

.    

 

Para a primeira corrente, que se pode denominar tradicional, a tutela a bens jurídicos – 

sejam de titularidade  individual ou transindividual e sempre necessários à convivência social 

– é a função e o fundamento de legitimidade do direito penal.  

 

Integrando essa corrente de pensamento podem ser citados Reinhart Maurach, 

Francisco de Assis Toledo, José de Faria Costa, Eugenio Zaffaroni, Muñoz Conde,  José 

Cerezo Mir, Esteban Righi, Elio Lo Monte e Cláudio Brandão.   

                                                 
46

 BRUNO, Aníbal. Direito Penal. Volume 1, Tomo 1. Rio de Janeiro: Forense, 1959, p. 15.  
47

 “Hay bienes jurídicos de la persona individual (bienes jurídicos individuales) (v.g. la vida, la libertad y la 

propiedad), entre los que forman un subgrupo los bienes jurídicos personalíssimos (v.g. la integridad corporal y 

el honor), y bienes jurídicos de la colectividad (bienes jurídicos universales) (v.g. la proteción de los secretos de 

Estado, la seguridad del tráfico viario y la autenticidad del dinero). O autor faleceu em setembro de 2009.  

JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de Derecho Penal.  Parte General. Granada:  Comares, 1993, p. 234. 
48

 PRADO, Luiz Regis. Bem jurídico-penal e Constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997,  p. 37. 
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Na década de sessenta do século XX, Reinhart Maurach reafirmava a importância dos 

bens jurídicos para a teoria do crime, apesar de reconhecer sua mutabilidade (característica 

dos bens jurídicos que Polaino Navarrete49 posteriormente denominou de „relatividade‟). 

Segundo Maurach, bens jurídicos são:  

 

“interesses que, conforme a convicção geral da sociedade, ou em razão de 

uma identidade de valoração ética, ao menos no que concerne às classes sociais 

dirigentes, são especialmente valiosos, particularmente necessitados de proteção”
50

. 

 

Em seus escritos da década de 80 do século passado, Francisco de Assis Toledo 

conclui que “o conteúdo material do injusto só poderia ser a lesão ou a exposição a perigo de 

um bem jurídico”51.  

 

Afirmou José de Faria Costa que a legitimação do direito penal “prende-se, 

sobremaneira, com a própria noção do bem jurídico”52. 

 

Nesse mesmo sentido, escreveu em 1997, Zaffaroni que: 

 

“Bem jurídico penalmente tutelado é a relação de disponibilidade de um 

indivíduo com um objeto, protegida pelo Estado, que revela seu interesse mediante 

a tipificação penal de condutas que o afetam”, ou “bens jurídicos são os direitos 

que temos a dispor de certos bens”
 53

.   

 

Cerezo Mir afirmou, em 1996, que os bens jurídicos seriam: 

 

                                                 
49

 NAVARRETE, Miguel Polaino. El injusto típico en la teoría del delito. Corrientes: Mave, 2000, p. 512. 
50

 “intereses que, conforme a la convicción general de la sociedad o, en defecto de una identidad de 

valoración ética, conforme por lo menos al critério de las capas sociales dirigentes, son especialmente valiosos, 

particularmente necesitados de protección”, MAURACH, Reinhart. Tratado de Derecho Penal. Barcelona: 

Ariel, 1962, pp. 249 e 250. 
51

 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios Básicos de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 17. 
52

 COSTA, José de Faria. O perigo em direito penal.Coimbra: Coimbra, 1992, p. 15. 
53

 ZAFFARONI, Eugenio Raul e PIERANGELI, José Henrique Manual de Direito Penal brasileiro. 

Volume 1. Parte Geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 399. 
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 “os bens vitais fundamentais do indivíduo e da comunidade ... objeto da 

proteção do Direito, sendo, ademais, somente o bem jurídico em si mesmo e não o 

interesse que possa ter seu portador por ele. O bem jurídico é, portanto, sempre um 

bem do Direito e nunca um bem do particular”
54

.   

 

Elio Lo Monte
55

 vinculou o legislador penal às finalidades da Constituição,  e a tutela 

penal  aos valores existentes na Carta fundamental, como expõe também no ano de 1996.  

Dessa forma, o ilícito penal decorreria, exclusivamente, da lesão a valor constitucionalmente 

relevante.  Em suma, antes de configurar, a priori, uma entidade, o bem jurídico 

compreenderia um conceito aberto capaz de adaptar-se às contingências da realidade social.  

 

Pouco depois e nesse mesmo sentido,   Esteban Righi escreve, no ano de 2000, que o 

direito penal somente deve intervir para tutelar interesses considerados mais relevantes, se 

destinando a “a) proteger direitos naturais do homem... e b) preservar as instituições sobre as 

quais se organizou o Estado liberal”
56

. 

 

No início do século XXI afirma Muñoz Conde que bem jurídico é “o valor que a lei 

quer proteger das condutas que podem feri-lo”57.  

 

Cláudio Brandão preferiu formular o conceito de bem jurídico, em 2008,  como o 

“valor tutelado pela norma penal, funcionando como pressuposto imprescindível para a 

existência da sociedade”
58

. 

 

Essa primeira corrente, com a qual se identifica esta tese, tende majoritariamente a 

eleger como critério de identificação dos bens jurídicos os valores consignados na 

                                                 
54

 “bens vitales fundamentales del individuo y la comunidad ... objeto de la protección del Derecho, es, 

además, sólo el bien jurídico mismo y no el interés que pueda tener en él su portador. El bien jurídico es, por 

ello, siempre un bien del Derecho y no del particular”.
 
MIR, José Cerezo. Curso de Derecho Penal Español. 

Parte General. Madrid: Tecnos, 2000, p. 13.  
55

 MONTE, Elio Lo. L’illecito penale tributario tra tecniche di tutela ed esigenze di riforma. Verona:  

Cedam, 1996, p. 236. 
56

 “a) proteger derechos naturales del hombre ... y b) preservar las instituciones sobre las que se organizó el 

Estado liberal”. RIGHI, Esteban. Los Delitos Económicos. Buenos Aires: AdHoc Villela, 2000, p. 18. 
57

 CONDE,  Francisco, Muñoz. Teoría General del Delito. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2007, p.  64.  
58

 BRANDÃO, Cláudio. Curso de Direito Penal. Parte Geral. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 115. 
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Constituição, com maior ou menor rigor, donde surgiram as denominadas teorias 

constitucionalistas
59

.   

 

Deve-se incluir entre os constitucionalistas o autor Luigi Ferrajoli.  Para este 

doutrinador, a eleição do bem jurídico deve se fundamentar em sua previsão como direito 

garantido pela Constituição, visto que “seria ilógico ... entender que admita privações de um 

bem constitucionalmente  primário, como é a liberdade pessoal, se não se fizer presente o 

intuito de evitar ataques a bens de categoria igualmente constitucional”
60

.  Ressalte-se que 

alguns aspectos da teoria garantista de Ferrajoli não são acatados nesta tese, como se verá no 

que tange à formulação de crimes de perigo.  

 

 Menciona-se ainda, de forma resumida,  quatro autores do século XXI que, apesar de 

se referirem ao bem jurídico penal como algo dotado de natureza ideal e indeterminada cuja 

preservação é genericamente necessária à vida em sociedade, findam por reconhecer que esses 

bens são objetos determináveis, pois indicam critérios norteadores de sua identificação e 

individualização .   São eles Claus Roxin, Hans-Joachim Rudolphi, Winfried Hassemer e 

Enrique Bacigalupo.   

 

Claus Roxin é quem descreve com maior clareza essa concepção do bem jurídico, 

descrevendo-o como “circunstâncias reais dadas ou finalidades necessárias para uma vida 

segura e livre, que garanta todos os direitos humanos e civis de cada um na sociedade ou para 

o funcionamento de um sistema estatal que se baseia nestes objetivos”
61

.  Neste mesmo 

sentido, mas em outra obra, Roxin complementa que  “o direito penal não mais se vincula à 

imoralidade de um comportamento, mas sim a sua nocividade social, vale dizer, a sua 

incompatibilidade com as regras de uma convivência social salutar”
62

. 
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 COELHO, Yuri Carneiro.Bem jurídico penal. Belo Horizonte: Mandamentos, 2003, p. 75.  
60

 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, pp. 435 e 436. 
61

 ROXIN, Claus. A proteção de bens jurídicos como função do Direito Penal. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2009, pp. 18 e 19. 
62

 ROXIN, Claus, ARZT, Gunther, e TIEDMANN, Klaus. Introdução ao Direito Penal e ao Direito 

Processual Penal. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 6. 
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Hans-Joachim Rudolphi63 associa a tutela penal às condições essenciais da vida social, 

inserindo-as no âmbito dos valores prevalentes na Constituição. Já Winfried Hassemer64 

afirma que os bens jurídicos pré-existem à realidade social e devem ser dela extraídos para 

então serem reconhecidos pela norma penal como merecedores de tutela, donde se conclui 

que o autor reconhece a imprescindibilidade dos bens jurídicos para fins de tipificação dos 

delitos.   

 

Para Enrique Bacigalupo os valores prevalentes na sociedade – a ordem política, a paz 

social, os direitos fundamentais – são os verdadeiros objetos da tutela penal, servindo ao 

equilíbrio do sistema social65.  Porém, ao afirmar que esses valores devem estar referidos na 

Constituição Federal, enseja a possibilidade de critérios identificadores desses bens, afastando 

a imputação penal de uma „deverosidade genérica‟ ao ordenamento jurídico66.  

 

Ainda assim, a „universalização‟ dos bens jurídicos sofre críticas, como a de Martin 

Ríos: “Quem aceita com generosidade os bens jurídicos universais corre o risco de aceitar o 

direito penal não mais como ultima ratio senão como primeiro ou mesmo como único modo 

de proteção de bens jurídicos”67.   

 

A segunda corrente, que deu origem às teorias sociológicas
68

 ou normativistas69,  

distingue-se da primeira por não vislumbrar qualquer relevância na identificação de bens 

jurídicos como fundamento de legitimidade do direito penal.  Para essa doutrina, o direito 

penal se justifica pela necessidade de preservação do direito posto pelo próprio Estado, cuja 

violação representa uma violação ao dever de obediência a este mesmo Estado.   

                                                 
63

 RUDOLPHI, Hans-Joachim. RUDOLPHI, Hans-Joachim. Los diferentes aspectos del concepto de bien 

jurídico. In: Nuevo Pensamiento Penal. Revista de Derecho y Ciencias Penales. Ano 4. Buenos Aires: 
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 HASSEMER, Winfried. Fundamentos del Derecho Penal. Barcelona: Bosch: 1984. p. 400. 
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 BACIGALUPO, Enrique. La problemática constitucional de las leyes penales en blanco y su repercusión 
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 “Quien acepta con generosidad los bienes jurídicos universales corre el riesgo de aceptar al derecho 

penal no ya como ultima ratio sino como prima o incluso como sola ratio de la protección de bienes jurídicos”. 

RÍOS, Julián Carlos Martin. Limites Constitucionales del Derecho Penal. In: Anuario Jurídico y Económico 

Escurialense. Epoca II, Número XXVIII. Madrid: Real Colegio Universitario Escorial Mª Cristina, 1995, p. 26.  
68

 COELHO, Yuri Carneiro.Bem jurídico penal. Belo Horizonte: Mandamentos, 2003, p. 64.  
69

 SANTOS, André Teixeira dos.  O Crime de Fraude Fiscal. Um contributo para a configuração do tipo 

objectivo de ilícito a partir do bem jurídico. Coimbra: Coimbra, 2009, p. 39. 



 

 45  

 

O bem jurídico, para essa teoria, é então algo simplesmente indeterminado
70

.  Pode-se 

mencionar Günther Jakobs e seus escritos do final do século XX e do início deste século – a 

exemplo de „Direito Penal do Inimigo‟ e de „A Imputação Objetiva no Direito Penal‟ - 

compreendendo na manutenção da ordem social a origem e o fim do direito penal
71

, e na 

responsabilização objetiva em razão do dano causado pela conduta, ainda que potencial, a 

justificativa da sanção penal
72

.     

 

O direito penal defendido por Günther Jakobs lembra bastante o idealismo jurídico de 

Hegel – a vontade geral (ordem jurídica) é a „tese‟,  a sua negação por meio do delito é a 

„antítese‟, e a negação desta negação será a „síntese‟, que ocorrerá mediante a punição.   O 

crime seria, assim, a negação do direito e a pena a reafirmação do direito.  

 

Também Knut Amelung entende que o crime é evidenciado por condutas indicadoras 

de „danosidade social‟. O direito penal não teria por fim a tutela de bens jurídicos específicos, 

mas a correção de desfuncionalidades do sistema social. A se reconhecer um bem jurídico 

contido na norma penal este só poderia ser „as condições de vida social‟73. 
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 COELHO, Yuri Carneiro.Bem jurídico penal. Belo Horizonte: Mandamentos, 2003, p. 64.  
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 O autor conclui pela criação de  uma nova categoria de seres, que não seriam sujeitos de direitos – como o 
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direito penal permitem deduzir que, quando a expectativa do comportamento pessoal é frustrada de modo 

duradouro, desvanece a disposição para  tratar o criminoso como pessoa. Destarte, o legislador passa para uma 

legislação de combate... pretende-se combater indivíduos que, em sua postura, desviaram-se do Direito de modo 

supostamente duradouro, ou pelo menos decisivo, i. e., que não fornecem a garantia cognitiva mínima necessária 

para que sejam tratados como pessoas.  A reação do Direito a essa criminalidade caracteriza-se – de modo 

paralelo à diferenciação kantiana, há pouco citada, entre estado de civilidade e estado natural -  pelo fato de não 

se tratar, primariamente, de uma compensação de um dano à vigência da norma, mas da eliminação de um 

perigo: a punibilidade é amplamente antecipada para o âmbito da preparação, e a pena se presta ao 

asseguramento contra fatos futuros, não  à punição de fatos consumados. Em suma, o pensamento do legislador é 

o seguinte: ... „lesa-me já por essa ... ausência de lei ... que é uma ameaça constante para mim.”JAKOBS, 

Günther. Direito Penal do Inimigo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, pp. 12 e 13.    
72

 Essa teoria adota, no âmbito do direito penal, o princípio da responsabilidade civil objetiva - qui versatur 

in re ilicita respondit etiam pro casu -, informando que,  aquele que realiza um ato ilícito responde pelas 

consequências do ato, ainda que não tenha sido queridas, previstas ou previsíveis, como ocorre no caso fortuito. 

ALVES, Roque de Brito. Direito Penal. Parte Geral. Recife: Intergraf, 2004, p. 411. 
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O direito, isto é,  a ordem jurídica estatal, não deve ser mantido por se um valor em si 

mesmo.  O direito deve atender ao homem em função do qual o ordenamento jurídico foi 

criado, até porque somente o homem é um fim em si mesmo
74

.  O bem jurídico não pode, 

portanto, ser simplesmente indeterminado, representado por uma „deverosidade‟ genérica de 

obediência ao ordenamento jurídico estatal.   Em outras palavras, o direito penal não pode 

prescindir de indagações acerca do bem que é atingido ou ameaçado pela conduta, ainda que 

por presunção legal, como ocorre no caso dos crimes de perigo abstrato.     

 

Por outro lado, não basta reconhecer que todo Estado de direito tem interesse em  ver 

respeitadas as normas e em ver livres de ataques os objetos por elas tutelados.  Como afirma 

Navarrete
75

, tal constatação nada esclarece sobre a essência do bem jurídico.   

 

Nas palavras de Ferrajoli, é necessário responder à questão sobre „o que proibir‟, por 

meio de um critério positivo de identificação dos bens jurídicos que requerem tutela penal
76

.   

 

A inafastável tarefa de identificar os objetos dignos de tutela penal e, aditivamente, 

determinar suas respectivas titularidades é, para o legislador, extremamente complexa.  

Navarrete enfrenta o tema a partir de duas categorias de objetos: os bens e os valores.   

 

Os bens jurídicos seriam assim “todos aqueles objetos que, sendo de utilidade para 

satisfazer necessidades pessoais, assumem uma importância de tal índole no âmbito da 

convivência humana que lhes é atribuída a máxima garantia do ordenamento jurídico-

penal”
77

.   Correspondem, aos „objekte‟  anteriormente mencionados, coisas - materiais ou 

imateriais – passíveis de conhecimento e valoração pelo homem. 
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 NAVARRETE, Miguel Polaino. El injusto típico en la teoría del delito. Corrientes: Mave, 2000, p. 337. 
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No mesmo texto, Navarrete ensina que os valores seriam compreendidos como:  

 

“atributos anímico-espirituais de especial transcendência para a auto-

realização da pessoa em sociedade, que repercutem de forma imanente na 

própria estrutura que configura o núcleo social em cujo âmbito ocorre o 

desenvolvimento das aspirações individuais,  dentro de uma ordem jurídica 

abstrata em que são previstos a liberdade, o respeito e a colaboração 

jurídicos”
78

.    

 

São esses bens e valores que formam, de modo congruente e complementar, o 

conteúdo material do injusto típico
79

.  Vale reiterar a distinção entre os conceitos de bem 

jurídico e de interesse, visto que o bem jurídico é o bem ou valor que é objeto do interesse 

humano
80

.   

 

Polaino Navarrete examina as diversas concepções de bem jurídico,  distinguindo o 

objeto da tutela previsto na norma penal,  do objeto de ação ou objeto material do delito, 

entidade natural, perceptível aos sentidos, sobre a qual recai a ação típica nos crimes materiais 

ou de resultado
81

.  
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a 328. O autor menciona ainda outros conceitos vinculados ao de bem jurídico, como o de ofensa – seja como o 
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Diferencia-se também o bem jurídico enquanto objeto de proteção e objeto de ataque, 

caso se examine o bem sob a ótica do legislador -  que o elegeu como merecedor da proteção 

– ou sob a ótica do autor da conduta típica, respectivamente.  Da mesma forma, a expressão 

objeto de delito pode, segundo o autor, possuir ambos os significados.  

 

Já o termo objeto do bem jurídico seria o concreto objeto suscetível de lesão ao qual 

está vinculada a tutela da norma penal.  Uma determinada pessoa viva seria, assim, o objeto 

do bem jurídico vida, no homicídio.  

 

Bem jurídico é, portanto, o bem ou o valor merecedor da máxima proteção jurídica, 

outorgada ao direito penal
82

, como o definiu Navarrete. 

    

O bem jurídico – um determinado bem ou valor sobre o qual recai o interesse humano 

- é o fundamento de legitimidade do direito penal,  não somente porque inserido dogmática ou 

formalmente na norma jurídica – como defendia Karl Binding – nem apenas por ser um 

instrumento funcional do direito penal – como queria von Listz.  Ao contrário, nele se 

acumulam  as funções normativa e material, em razão do  substrato substancial nele contido,  

que preexiste ao legislador e que se eleva à condição de bem jurídico pela normatização 

determinada pela lei penal.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
conteúdo material do injusto típico, ou como o próprio delito realizado – o de lesão e de perigo  - manifestações 

de ataque ao bem jurídico – o de dano e de prejuízo – como efeitos materiais ou morais da conduta típica.   
82

 NAVARRETE, Miguel Polaino. El injusto típico en la teoría del delito. Corrientes: Mave, 2000, pp. 335 

e 495. 
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1.2 Os caracteres informadores do bem jurídico  
 

 

Já foi visto ser  desideratum do direito penal a máxima aproximação entre o bem 

jurídico eleito como objeto de tutela pelo legislador e os bens e valores efetivamente 

merecedores dessa escolha. 

 

Entende-se, nesta tese, que o bem jurídico tutelado no crime de sonegação fiscal é o 

dever fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados.  Afasta-se esta autora da 

compreensão atualmente vigente,  que postula como objeto da tutela do delito previsto no art. 

1º da Lei nº 8.137/1990 o erário. 

 

A identificação das características básicas dos bens jurídicos em geral irá permitir a 

verificação de que o dever fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados é dotado 

dos requisitos necessários à sua eleição como bem jurídico merecedor da tutela penal.   

  

Em busca dos caracteres identificadores de tais bens, esclarece Navarrete serem  

características do bem jurídico, ou suas  „qualidades delimitadoras‟
83

, a objetividade, a 

valoração, a normatividade, a relatividade, a interrelacionalidade, a transcendência e a 

pluridimensionalidade. 

 

Por objetividade entende-se que a identificação substancial ou objetiva do bem ocorre  

por meio da  construção  jurídica dos objetos de tutela penal, pela eleição de categorias de 

objetos portadoras de valor. Tais objetos pré-existem na realidade ôntica, de modo que o 

legislador não os cria ex novo, mas apenas os reconhece como tais.   

 

A natureza valorativa ou supra material do bem o distingue não mais como objeto 

passível de lesão pelo mundo exterior, mas como algo que possui valor para o indivíduo e 

para a coletividade.    Vigoram, nessa eleição, as propriedades que caracterizam o direito 

penal, quais sejam:  a legalidade,  a fragmentariedade e  a subsidiariedade.   
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 NAVARRETE, Miguel Polaino. El injusto típico en la teoría del delito. Corrientes: Mave, 2000, p. 497. 



 

 50  

Logo, não cabe falar em delito, nem tampouco em eleição de bem jurídico a ser 

tutelado, sine lege. 

  

Para Nelson Hungria, a origem do princípio da legalidade repousa na Magna Carta 

inglesa de 1215, prevendo a impossibilidade de condenação do homem livre senão em virtude 

de processo legal segundo a lei da terra
84

.       Entende Cláudio Brandão que esse foi o gérmen 

do princípio da legalidade, visto que instrumento limitador do poder penal do rei
85

.      

 

Todavia, é a partir da pregação dos teóricos do iluminismo e da afirmação do Estado 

liberal
86

 que surge o princípio da legalidade, tendo  como fundamento histórico a teoria do 

contrato social, na lição de Jiménez de Asúa
87

.  Nesse contexto, a legalidade atuaria como 

instrumento de limitação ao poder do Estado, garantindo ao cidadão uma faixa de ação não 

atingível pelo então absolutismo monárquico.    

 

Tal ideário culminou, em 1764,  com a obra de Cesare Beccaria, e sua afirmação de 

que só as leis podem decretar as penas para os delitos, ao mesmo tempo em que ressaltava a 

necessidade de garantir a separação dos poderes e de avaliar a utilidade da pena
88

.   

 

O princípio da legalidade foi formulado por Ludwig Anselm von Feuerbach, em 1801, 

a partir de sua concepção de crime como lesão à lei e da pena como sua consequência.  

Feuerbach explicitou os três corolários da Legalidade: nulla poena sine lege; nulla poena sine 

crimen e nullum crimen sine poena legali.   Posteriormente, as três fórmulas latinas foram 

condensadas na expressão nullum crimen nulla poena sine lege
89

.  
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 “Fato notável é que, na Inglaterra, diversamente da Europa continental, madrugou, para o direito positivo, 
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Cabe ressaltar que o postulado da legalidade é patrimônio comum da legislação penal 

dos povos civilizados, presente nos textos legais internacionais mais relevantes, a exemplo 

Declaração Universal dos Direitos do Homem aprovada em 1948.   

 

A instauração dos regimes democráticos permitiu a inserção do princípio da reserva 

legal nos textos constitucionais e nos códigos penais, a exemplo da Constituição americana da 

Filadélfia, de 1784 e na Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, iniciando, 

ainda no século XVIII,  o processo de sua universalização.   

 

Segundo Jiménez de Asúa, o princípio da legalidade pode ser analisado sob três 

dimensões: filosófica, política e jurídico-científica
90

.    

 

No primeiro sentido, a legalidade obriga à imputação da menor pena possível, 

justamente por não haver identidade entre crime e castigo
91

, como prelecionava Kant. 

 

Na segunda dimensão, a legalidade é indicadora do sistema político operante em 

determinada sociedade.  Em suma, pode-se identificar o Estado que submete o poder político 

aos limites do direito, amoldando-se à concepção de Estado social de direito pelo respeito ao 

princípio da legalidade penal.  Por outro lado, é característica de estados totalitários o arbítrio 

estatal,  sendo desconhecida a legalidade como fundamento do sistema penal
92

.    

 

Nesse sentido, é célebre a reformulação do art. 2º do antigo Código Penal do Reich, 

quando editadas as lei de Nuremberg93 de 1935 por ocasião da ascensão do nacional 

socialismo ao poder na Alemanha,   que passou a conter permissivo de castigo a fato dele 

merecedor segundo o são sentimento do povo.  Não havendo lei determinada aplicável 
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direitamente ao fato, estabelecia que o  castigo fosse estipulado conforme a lei cujo conceito 

melhor lhe corresponder.  

 

Por fim, sob a dimensão jurídica,  o princípio da legalidade exerce dupla função que, 

segundo Nilo Batista, são a constitutiva, através da qual se estabelece a positividade jurídico-

penal e a de exclusão, pois exclui as penas ilegais.  Consequentemente, a imputação da pena 

somente pode ser realizada por meio da interpretação e da aplicação do direito penal
94

.  

 

Na ordem interpretativa, vige o princípio da proibição da analogia visto que,  se uma 

conduta não se amoldar perfeitamente ao modelo abstrato da ação ou da omissão que a norma 

penal descreve, não será possível a aplicação da dita norma.  Como explica Zaffaroni
95

, é 

justamente por não ser um sistema contínuo, como o é o direito civil, que a própria segurança 

jurídica, que determina ao juiz o recurso à analogia no direito privado, a proíbe no direito 

penal.  Ressalte-se que o princípio da legalidade proíbe a analogia em malam partem, 

cerceando, fora dos limites da lei, a liberdade do indivíduo.   A analogia que beneficia o 

sujeito é permitida, pois não lhe tolhe a liberdade, mas a amplia.    

 

Ainda no âmbito jurídico e quanto à  aplicação, o princípio da legalidade se desdobra 

em três postulados, como afirma Luiz Luisi
96

:  a reserva legal, a taxatividade, além da 

irretroatividade.  

 

O princípio da reserva legal está previsto no art. 5º, inciso XXXIX da Constituição 

Federal de 1988, informando que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem 

prévia cominação legal. Ressalte-se que o princípio em causa tem historicamente gabarito 

constitucional.  Nossa primeira Constituição, de 1824, bem como as Constituições de 1891, de 

1934, de 1946 e de 1967, assim como a Emenda nº 1 de 1969, consagravam o postulado da 

reserva legal.  
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Por lei entende-se toda a norma produzida conforme previsto no art. 59 da 

Constituição Federal.   

 

Nessa concepção, o princípio da reserva legal pressupõe lei escrita
97

, afastando a 

possibilidade de incriminação por normas costumeiras.  Ainda que o costume resulte da 

convicção social da obrigatoriedade de determinado procedimento, não pode ser utilizado 

para imposição de penas, por afetar a segurança do cidadão. Como lembra Cláudio Brandão, 

pode o costume exercer função negativa, nesse caso “pode evitar a tipicidade de uma conduta, 

pelo consenso social, o qual considera determinada conduta como socialmente adequada”
98

.   

 

 A doutrina levanta algumas considerações no que tange à abrangência do mencionado 

princípio. Nilo Batista
99

  menciona a reserva relativa, em que são fixadas apenas as linhas 

fundamentais do delito, atribuindo à administração seu detalhamento, e em reserva absoluta, 

que exige a formulação integral em lei  da figura criminosa.   

 

Também se procura distinguir a legalidade formal da legalidade substancial,  tendo 

esta última como fonte uma espécie de direito natural, o que implica a negação prática do 

princípio da reserva legal.  

 

É interessante observar que a incidência do princípio se estende às normas 

disciplinadoras da execução penal, haja vista o disposto no art. 5º , incisos XLVIII, XLIX e L,  

da Constituição de 1988 concernentes à adequação não apenas da previsão, mas também da 

aplicação e do  cumprimento da pena.  

 

Em razão da taxatividade do direito penal, faz-se necessário que suas normas sejam 

certas, taxativas,  significando que a conduta delituosa deve ser definida com precisão
100

.  

Devem ser utilizados símbolos linguísticos claros, evitando-se expressões ambíguas, sendo 

vedadas principalmente, as cláusulas gerais.  É possível distinguir, como o fez Zaffaroni
101

, 

                                                 
97

 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios Básicos do Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 25. 
98

 BRANDÃO, Cláudio. Curso de Direito Penal. Parte Geral. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 58.  
99

 BATISTA, Nilo. Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2005, p. 73. 
100

 NAVARRETE, Miguel Polaino. El injusto típico en la teoría del delito. Corrientes: Mave, 2000, p. 502. 
101

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. 

Volume 1. Parte Geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, pp. 386 a 389.  



 

 54  

violações à taxatividade, pela ocultação do núcleo do tipo, como ocorria no antigo crime de 

adultério – o revogado art. 240, Código Penal -   pelo emprego de elementos vagos, sem 

precisão semântica – perigo moral no crime de entrega de filho menor a pessoa inidônea, do 

art. 245 Código Penal – e pelas tipificações abertas ou exemplificativas – como ocorre no 

crime de ameaça, do 147 do Código Penal.   

 

Nilo Batista
102

, acerca da taxatividade, critica a formulação de crimes dolosos de 

perigo e de delitos comissivos por omissão, mesmo considerada, no caso, a previsão do dever 

de agir.   

  

O principal fundamento da taxatividade é político pois, na falta de lei certa, segundo 

lição de Roxin
103

  soma-se à insegurança do indivíduo a violação à separação dos poderes, 

pela possibilidade de criação discricionária, pelo julgador, de condutas típicas.   

 

Coube a Karl Binding evidenciar o caráter fragmentário do direito penal. No final do 

século XIX, o autor se preocupava em superar as lacunas decorrentes dessa fragmentação
104

, 

que a doutrina atual explica em razão de o sistema penal caracterizar-se por um sistema 

descontínuo de ilicitudes, visto que não cabe ao direito punitivo ocupar-se de todas as 

condutas humanas, mas apenas aquelas lesivas aos bens jurídicos mais relevantes.   

 

A subsidiariedade do direito penal deriva de sua consideração como remédio extremo, 

ultima ratio, no ensinamento de Nilo Batista
105

, a ser ministrado somente quando qualquer 

outro se revele ineficiente.   Nesse mesmo sentido ensina Luigi Ferrajoli  ser a proteção penal 

uma “tutela de bens fundamentais, não garantizáveis de outra forma”
106

.  Ou, retornando à 

lição iluminista, “toda pena que não derive da necessidade absoluta, diz o grande 

Montesquieu, é tirânica”
107

.  
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No Brasil, há uma curiosa aplicação contra legem do princípio da subsidiariedade no 

crime de desobediência (art. 330 do Código Penal).  Embora a lei não faça qualquer ressalva, 

a doutrina e a jurisprudência entendem que, se concorrer uma sanção administrativa ou civil 

para a desobediência, não cabe aplicar a sanção penal
108

.  

 

Em atenção ao princípio da intervenção mínima, deve estar atento o legislador, 

evitando a tentação de socorrer-se permanentemente do direito penal, numa tendência 

penalista „inflacionária‟ como meio de controle social
109

.  

 

É nesse sentido que se tem temido a criminalização legalizada de condutas, pela 

expansão do jus puniendi penal  – como a conduta tipificada de „danificar plantas de 

ornamentação em local privado alheio‟, prevista no art. 49 da Lei nº 9.605/1998, Lei dos 

Crimes Ambientais. 

 

Segundo Navarrete, a normatividade impõe ao legislador três condições de 

reconhecimento do bem jurídico: sua dignidade enquanto objeto da tutela, a necessidade de 

sua proteção e a capacidade para ser objeto de proteção
110

.      

 

A normatividade é representada pelo que Nilo Batista denominou de lesividade.  Para 

esse autor
111

, o princípio da lesividade  transporta para o terreno penal a questão da alteridade 

do direito.  No direito penal, à conduta do sujeito autor do crime deve relacionar-se o bem 

jurídico, objeto da proteção penal.   

 

De acordo com Nilo Batista  podem ser apontadas quatro funções exercidas por esse 

princípio. A primeira consiste em proibir a incriminação de uma atitude interna, visto que a 

vontade má, que corresponde à fase de ideação do crime, é impunível.  A intervenção penal 

somente se justifica diante de uma ação externalizada do homem.   A segunda é a proibição de 
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punição de uma conduta que não exceda o âmbito do próprio autor.  Tais são, por exemplo, os 

atos preparatórios para o cometimento do crime cuja execução não é iniciada.   

 

Ressalte-se, todavia,  que o Código Penal tipifica o crime de petrechos de falsificação 

–  art. 294 do Código Penal – que consiste em ato preparatório do crime de falsificação.  O 

mesmo fundamento veda a punibilidade da autolesão, como ocorre com o suicídio.  A terceira 

consiste em proibir a incriminação de simples estados ou condições existenciais, afastando o 

direito penal da valoração de características pessoais do indivíduo, pois o que se pune é o agir 

ou o se omitir, mas nunca o ser.   Refuta-se, assim, o direito penal do autor e suas derivações 

em juízos de periculosidade social do indivíduo. 

 

Por fim, como quarta e última função, proíbe-se a incriminação de condutas desviadas 

que não afetem qualquer bem jurídico, entendendo-se por desvio de conduta aqueles 

comportamentos fortemente desaprovados pela coletividade.  Como diz Zaffaroni, o direito 

penal não é só um direito de punir do Estado, mas também um direito de garantir a „diferença‟ 

que não produza qualquer dano à coletividade
112

.   Ainda que o conceito de bem jurídico seja 

de difícil determinação, visto que pode abranger pessoas, coisas, atributos jurídicos ou sociais, 

relações vitais, e mesmo um sentimento, é ele que se põe como sinal identificador do delito.  

 

Afastam-se, portanto, juízos jurídicos de desvalor puramente morais relativos à 

conduta humana.  As condições elencadas também servem para acolher, como merecedoras 

de sanção penal, somente as infrações administrativas de maior gravidade. Aditivamente, 

ficam restritos os delitos formulados em termos filosóficos, associados a um crime „natural‟, 

seja de origem ética ou religiosa.  Por fim, há bens que, por não poderem ser destruídos ou 

aniquilados, são insuscetíveis da tutela penal, por ausência de lesividade da conduta
113

.     

 

A relatividade ou característica dinâmica do bem jurídico revela que os critérios de 

eleição variam
114

, tanto do ponto de vista coletivo – sob análise da adequação social de certas 
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condutas – quanto do ponto de vista pessoal, ou ainda em relação às necessidades de 

prevenção geral ou especial.  É verdade que há bens jurídicos que se mostram uma constante 

em todos os tempos e lugares, pois refletem aspectos  fundamentais da existência humana, 

como a liberdade.   

 

Note-se, todavia,  que as sanções cominadas às respectivas lesões têm sido 

modificadas ao longo do tempo e dos locais.  Na verdade, cada sociedade, em cada época,  

elege seus específicos objetos de tutela, bem como as correspondentes sanções ao ataque, e 

ainda define suas respectivas titularidades.    

 

Quanto à natureza interrelacional do bem jurídico informa Navarrete que o objeto 

típico protegido pode ser um bem individual ou coletivo, abrangendo tanto aqueles 

constitucionalmente garantidos quanto os de origem metajurídica –  inerentes à  “natureza das 

coisas e à humanidade da pessoa”
115

 - não podendo se limitar ao plano das faculdades 

jurídicas dos sujeitos individuais nem tampouco ao plano dos interesses do Estado. Nesse 

sentido, reforça o autor que o bem jurídico deve ter caráter supraindividual ou 

transpersonalista, mas que não necessita coincidir sempre com o interesse estatal, haja vista as 

causas de exclusão de antijuridicidade decorrentes do consentimento do ofendido, nos casos 

em que há tal possibilidade.  A distinção entre bens jurídicos individuais ou universais se 

assenta na qualificação do sujeito passivo do delito, como pessoa individual ou como núcleo 

social, mas não atinge a natureza em si do bem jurídico como portador de valor socialmente 

reconhecido.  

 

A transcendência do bem jurídico se evidencia por sua particular relevância social. A  

diversidade de bens merecedores de proteção penal – bens materiais suscetíveis de 

constatação empírica, valores espirituais de natureza incorpórea, direitos subjetivos, direitos 

reais, expectativas jurídicas, interesses individuais e coletivos – aponta para uma característica 

comum: o elevado grau de gravidade do injusto, a periculosidade,  reprovabilidade e 

antissociabilidade do comportamento
116

.  Essa gravidade é, portanto, o critério distintivo entre 

                                                 
115

 “naturaleza de las cosas y a la humanidad de la persona”. NAVARRETE, Miguel Polaino. El injusto 

típico en la teoría del delito. Corrientes: Mave, 2000, p. 515. 
116

 NAVARRETE, Miguel Polaino. El injusto típico en la teoría del delito. Corrientes: Mave, 2000, p. 519. 



 

 58  

os crimes e as contravenções, não havendo diferenciação substancial entre eles, no que 

concerne ao bem jurídico.  

 

Por fim, por pluridimensionalidade entende Navarrete o caráter integrador ou 

pluralista do bem jurídico, sendo impossível sua compreensão pela análise de um único 

aspecto, seja por sua valoração pelo legislador, por sua relevância para o titular respectivo, 

por sua adequação às exigências constitucionais, por sua correspondência a valores éticos – 

individuais ou coletivos/universais -  ou por sua manifestação  enquanto objeto material do 

injusto.   Tais múltiplos aspectos compõem, todavia, uma unidade.  

 

Nesse sentido, reforça-se o conceito de bem jurídico adotado nesta tese, o de bem ou 

valor cujo conteúdo é merecedor da máxima proteção jurídica, outorgada ao direito penal
117

,  

distinto da noção de interesse que possui um sujeito sobre esse objeto
118

.   

 

É essa compreensão do bem jurídico que permite que ele realize funções fundamentais 

para o direito penal, tanto no âmbito de política criminal quanto no da dogmática, podendo-se 

citar as funções axiológica,  sistemática,  e exegética ou teleológica.  

 

Para Navarrete
119

, por ser um objeto ao qual o direito atribui valor, o bem jurídico 

exerce função axiológica, servindo à justificação do  próprio direito penal, que só por meio da 

relevância do bem pode legitimar a eleição, pelo legislador,  de  condutas típicas e suas 

respectivas sanções. 

 

Os doutrinadores, a exemplo de Zaffaroni, entendem que a função axiológica do bem 

jurídico é de extrema relevância, notadamente no sentido negativo, como já visto,  limitador 

do direito de punir do Estado
120

.  No entanto, Mir Puig considera que a realização dessa 

função é bastante discutível, em razão dos diversos contextos sócio-culturais em que é 
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exercida, de modo que a atuação do bem jurídico enquanto „limite do legislador‟, nem sempre 

é efetiva
121

.  

 

A identificação dos bens jurídicos permite a sistematização do direito penal
122

.  Como 

afirma Navarrete, “Todo ordenamento punitivo exige uma construção metodológica”
123

.   A 

identificação de bens jurídicos atua como critério de classificação dos tipos delitivos, ao 

menos nos ordenamentos que constroem o direito penal em função de condutas que lesam ou 

põem em perigo esses bens jurídicos
124

 . 

 

Afirma Zaffaroni que o primeiro critério de classificação foi dado pelo Decálogo.  O 

Código Napoleão continha sistematização dos delitos contra o Estado.  No entanto, somente a 

partir do Código Penal da Baviera de 1813 os crimes foram classificados em função dos 

respectivos bens jurídicos, passando os delitos contra a pessoa a  iniciar os códigos penais, 

revelando a supremacia do ser humano entre os valores considerados mais relevantes. 

 

Proposta de sistematização foi realizada por von Liszt125 em sua obra do final do 

século XIX, mais precisamente em 1881, quando o autor classificou os delitos conforme os 

bens jurídicos, da seguinte forma: 

 

1. bens jurídicos do indivíduo 

1.1 bens do indivíduo tutelados por normas que asseguram o exercício de suas 

faculdades: 

a) bens corpóreos (a vida e a integridade física); 
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b) bens incorpóreos ou imateriais (a honra pessoal ou consideração entre os membros 

da comunidade; a  liberdade individual; a honra sexual; os direitos de família; a liberdade 

religiosa; a inviolabilidade do domicílio e a preservação das relações pessoais; o sentimento 

de paz e segurança sociais); 

1.2. bens do indivíduo, tutelados por normas que asseguram os direitos patrimoniais 

1.3. bens do indivíduo, tutelados por normas que asseguram os direitos individuais (o 

talento artístico, investigador e inventor) 

1.4  bens do indivíduo, tutelados por normas que asseguram os interesses 

juridicamente protegidos por intermédio das instituições públicas que deles cuidam (a moeda, 

os documentos e mercadorias, a saúde) 

2. bens jurídicos da coletividade 

2.1 bens do Estado (associados aos crimes políticos) 

2.2 bens do poder público ou dos órgãos públicos (associados aos crimes contra a  

justiça, por exemplo) 

2.3 crimes contra a administração pública.  

     

O Código Penal brasileiro segue a sequência idealizada por von Liszt (crimes contra a 

pessoa – a vida, a integridade física, a honra, a liberdade e a inviolabilidade pessoal – crimes 

contra o patrimônio material e contra o patrimônio imaterial, crimes contra a organização do 

trabalho, crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos, crimes contra os 

costumes, crimes contra a família, crimes contra a incolumidade pública, crimes contra a paz 

pública, crimes contra a fé pública e crimes contra a administração pública).  

 

Exerce o bem jurídico ainda uma função exegética ou teleológica no âmbito da 

aplicação da lei penal, em especial no que tange à identificação dos singulares delitos.  É que 

a “incidência material ou psíquica ... sobre o bem jurídico, contemplado nas descrições legais 

específicas, vem a servir de fundamento material para a determinação do caráter antijurídico 

do ato típico”
126

.  
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É verdade, como já assinalava Antolisei, que o bem jurídico não constitui critério 

suficiente à distinção dos diversos delitos
127

 – visto que em geral mais de uma norma protege 

o mesmo bem, a exemplo do furto e do estelionato – nem tampouco à diferenciação entre 

crimes e contravenções.  Mas advertia o autor que tal critério serve de “guia mais segura e 

mais completa na interpretação da lei”
128

. 

 

Nesse sentido, é somente pela interpretação do tipo penal, à luz dos bens jurídicos 

envolvidos que se pode configurar o crime, sob a ótica dogmática.  

 

Nesta função, Navarrete relaciona ao bem jurídico a verificação da existência dos 

elementos do crime, a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade.  De início, cabe 

ressaltar que o doutrinador reconhece as dificuldades em caracterizar o crime por meio 

exclusivamente do bem jurídico e da correspondente ocorrência de lesão ou de ameaça de 

lesão. Apenas nos crimes dolosos materiais, afirma Navarrete,   a função exercida pelo bem 

jurídico é de estrita vinculação: verificado o dolo
129

 e a lesão ao bem jurídico, configurada 

estará a tipicidade.  

 

Aditivamente,  o bem jurídico serve como critério para aferição da reprovação da 

conduta, em razão da gravidade da lesão ao bem
130

, prestando-se a  indicar a existência de 

tipos qualificados, simples e privilegiados.   A identificação do bem jurídico é utilizada, 

ademais, na constatação de figuras como a desistência voluntária, o arrependimento eficaz, o 

arrependimento posterior e o crime impossível.     Exerce, portanto, função de parâmetro para 

medição da pena
131

, em vista do maior ou menor ataque ou ameaça ao bem.  

 

No entanto, em muitos casos a relação entre bem jurídico e tipicidade não pode ser 

analisada de forma imediata, como ocorre nos crimes formais e de mera conduta
132

.  Nesses 

casos, a relevância do resultado deve ser atribuída em sua modalidade jurídica, isto é ,  “a 
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lesão ou colocação em perigo do bem jurídico protegido no respectivo tipo penal”
133

, e não 

sob o ponto de vista naturalístico.  

 

Há autores, entre os quais Luigi Ferrajoli, que não aceitam a tipificação de condutas 

que levam a perigo o bem jurídico, entendendo que somente em ações que causem dano 

efetivo é possível a caracterização de crime, como se pode ler no seguinte trecho:  “dizer que 

um determinado objeto  ... é um „bem jurídico‟ e que sua lesão é um „dano‟, é o mesmo que 

formular um juízo de valor sobre ele”
134

.    A esse respeito, há posição expressa nesta tese em 

sentido contrário, admitindo a tipificação de crime de perigo, sendo que esse tema será tratado 

no quarto Capítulo. 

 

Ainda que se aceite, como recomenda Zaffaroni
135

, que não se deve incriminar 

condutas que não causem dano a bens jurídicos, deve-se desde já esclarecer que nos crimes de 

perigo o bem jurídico é ferido, senão naturalisticamente, mas sem dúvida do ponto de vista 

jurídico.  

 

No Capítulo Quatro, em que é proposta a tipificação do crime de sonegação fiscal 

como delito de perigo abstrato, serão analisados o desvalor da conduta e o desvalor do 

resultado em função do bem jurídico tutelado, no caso, o dever fundamental e solidário de 

pagar tributos não vinculados.   Aliás, como ensina Navarrete, também nos crimes culposos, 

nos delitos omissivos próprios – em que o resultado jurídico decorre de um não agir exigido 

em virtude do dever de garantia – e nos omissivos impróprios – em que se viola um preceito 

portador de um mandato jurídico –  bem como nos crimes permanentes – em que há 

permanência da conduta lesiva ao bem jurídico – e nos crimes complexos
136

 – em que um só 

tipo penal descreve mais de um delito cada um por si autônomo – além de nos crimes mistos 

alternativos e cumulativos,  a “repercussão sobre o bem jurídico, em cada tipo de delito, deve 

ser entendida em sentido normativo-espiritual que abranja tanto o desvalor do resultado 
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quanto o desvalor da ação”
137

.   O autor acrescenta que, no que concerne aos crimes 

pluriofensivos, a solução seria dada pela verificação do bem jurídico prevalente e, no que 

concerne às condutas que atingem mais de um bem jurídico, pela aplicação dos princípios da 

especialidade e da consunção
138

.  

 

Quanto à análise da antijuridicidade da conduta, somente a identificação do bem 

jurídico permite constatar a presença de causas de exclusão de antijuridicidade (legítima 

defesa,  estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do 

direito, consentimento do ofendido quando o bem jurídico lhe for disponível), visto que o 

exame dessas circunstâncias exige sempre a ponderação de valores atribuídos aos bens 

jurídicos em conflito
139

.   

 

Ao final, pretende-se concluir que o dever fundamental e solidário de pagar tributos 

não vinculados é o bem jurídico merecedor da tutela penal, por estar perfeitamente adequado 

aos critérios informadores dos bens jurídicos em geral e hábil ao desempenho das funções 

associadas aos bens jurídicos, tanto no âmbito de política criminal quanto no da dogmática, 

mais especificamente as funções axiológica,  sistemática,  e exegética ou teleológica.  
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 NAVARRETE, Miguel Polaino. El injusto típico en la teoría del delito. Corrientes: Mave, 2000,  pp. 

632 a 634. 
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1.3 A identificação do bem jurídico penal por meio de interesses 
garantidos constitucionalmente em um  Estado social democrático de 
Direito  

 

 

Entende-se por bem jurídico o bem ou o valor merecedor da máxima proteção jurídica, 

outorgada ao direito penal
140

.  

 

   Ultrapassadas, nesta tese,  as discordâncias em torno da conceituação do bem 

jurídico, buscam-se respostas para as questões: há relação entre os interesses garantidos 

constitucionalmente e os bens e  valores merecedores de tutela a título de bens jurídicos 

penais?  O sistema141 econômico, assim compreendido o funcionamento adequado da ordem 

econômica, encontra-se entre esses interesses?  O sistema tributário, isto é, o âmbito dinâmico 

a ordem tributária, é elemento integrante do sistema econômico?  Recaindo interesse 

constitucional sobre os sistemas econômico e tributário, é possível eleger o dever fundamental 

e solidário de pagar tributos não vinculados como bem jurídico penal?     

 

Tem-se em mãos, portanto, o problema da fixação de critérios para seleção de bens 

jurídicos. São propostas, atualmente, três  distintas soluções para essa questão: as teorias 

constitucionalistas, as teorias sociológicas ou normativistas e as teorias ético-sociais
142

.    

 

Essas últimas remontam a meados do século passado, quando as referências ao bem 

jurídico passaram a ser associadas a valores da coletividade.  No entanto, tais valores se 

reduziam a um mínimo ético necessário à convivência social, tal como explicava Hans Welzel 

em 1969, para quem o conteúdo material do bem jurídico corresponderia aos “valores ético-

sociais elementares  das condutas”
143

.  

 

                                                 
140

 NAVARRETE, Miguel Polaino. El injusto típico en la teoría del delito. Corrientes: Mave, 2000, p. 495. 
141

 A compreensão da expressão „sistema‟ significando o âmbito dinâmico do conjunto de normas, não se 

restringindo a seu aspecto normativo estático (que corresponde às ordens normativas) é encontrada na doutrina, a 

exemplo de PEREIRA, Manuel Henrique de Freitas. Fiscalidade. Coimbra: Almedina, 2009, p. 61. 
142

 COELHO, Yuri Carneiro.Bem jurídico penal. Belo Horizonte: Mandamentos, 2003, p. 63. 
143

 “elementales valores de acción ético-sociales”. WELZEL, Hans.  Derecho Penal Alemán. Santiago:  

Jurídica del Chile, 1997, p. 5.   
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Tal concepção de bem jurídico não pode prevalecer, como explica Navarrete, seja por 

contrariar a natureza subsidiária do direito penal, seja porque cada um dos bens jurídicos deve 

encontrar seu  próprio fundamento de justificação, seja ainda porque pode haver bens 

jurídicos cuja eleição não possa ser explicada por razões exclusivamente ético-sociais
144

.   

 

 Vale lembrar, como já anteriormente mencionado, que as chamadas teorias 

sociológicas ou normativistas prescindem da eleição de bens jurídicos penais. Essas teorias 

formulam regras jurídicas “dentro do sistema jurídico, mas olhando para ele a partir de 

fora”
145

 e, apesar de pressupor um Estado de direito, defendem a utilização do direito penal 

como forma de „asseguramento‟ da vida em sociedade.  Para tais teorias, a justificativa e a 

finalidade do direito penal não é a tutela de bens jurídicos, mas a necessidade de preservação 

do direito posto pelo próprio Estado, cuja violação representa uma lesão ao dever de 

obediência a este mesmo Estado
146

.   

 

Reitera-se que o interesse do Estado em seu próprio „asseguramento‟ não pode ser  o 

bem jurídico protegido por determinada lei penal, pois tal interesse é inerente a toda e 

qualquer norma jurídica.  Como tornou claro Carnelutti147, a razão ou causa pela qual a norma 

protege um bem jurídico é porque ele é necessário para a vida em sociedade e para o Estado.   

 

No mesmo sentido Francesco Palazzo afirma que os critérios de eleição de bens 

jurídicos são o caráter personalíssimo do interesse e a dimensão e relevância do interesse 

tutelado148.  

 

Logo, busca-se identificar o bem – material ou imaterial, de titularidade individual ou 

coletiva – e não o seu titular, seja ele o Estado, o indivíduo, ou a coletividade149.  

                                                 
144

 NAVARRETE, Miguel Polaino. El injusto típico en la teoría del delito. Corrientes: Mave, 2000, p. 410. 
145

 JAKOBS, Günther. Direito Penal do Inimigo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. XXV 
146

 COELHO, Yuri Carneiro.Bem jurídico penal. Belo Horizonte: Mandamentos, 2003, p. 64 e SANTOS, 

André Teixeira dos.  O Crime de Fraude Fiscal. Um contributo para a configuração do tipo objectivo de ilícito 

a partir do bem jurídico. Coimbra: Coimbra, 2009, pp. 40 a 46.  
147

 CARNELUTTI, Francesco. Il danno e il reato. Padova, 1926, p. 51. Up ud: ANTOLISEI, Francesco. 

Manuale di Diritto Penale. Parte Generale.  Milano: Dott. A. Giuffrè, 1969, p. 133. 
148

 PALAZZO, Francesco. I confini della tutela penale: selezione dei beni e criteri di criminalizzazione. In.: 

Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale. N. 2. Milano: Giuffrè,  1992, pp. 464 a 468. 
149

 Menciona-se ainda que parte da doutrina defende haver uma „hierarquia de bens jurídicos‟ [FUENTE, 

María Lourdes Baza de la. El Delito Fiscal: particular referencia al artículo 305 del Código Penal. Madrid: 

Universidad Complutense de Madrid, s/d, p. 102.], entendimento do qual discordo. Segundo essa autora, os bens 
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Ou seja, não é a „ordem jurídica‟ que exige a proteção do bem jurídico mas, ao 

contrário, é o valor que a ele empresta o homem que exige que a ordem jurídica o proteja, 

como bem explica José de Faria Costa:  

 

“o bem jurídico é, não só uma realidade normativa com densidade e 

especificidade próprias mas é, sobretudo, um núcleo densificado de valoração 

susceptível de questionar as ordens jurídicas ... que a ele fazem apelo para se 

justificarem ou se legitimarem”
150

. 

 

Por outro lado, as teorias constitucionalistas entendem que o critério de identificação 

de bens jurídicos merecedores de tutela penal são os bens e valores sobre os quais recai o 

interesse humano constitucionalmente evidenciado
151

. De início,  a vinculação à Constituição 

tinha como objetivo a limitação do poder do legislador ordinário
152

,  sendo posteriormente 

estendido ao âmbito da aplicação do direito penal.     

 

Entre os constitucionalistas podem ser citados Cláudio Brandão
153

,  Claus Roxin
154

, 

Luigi Ferrajoli
155

, Klaus Tiedemann
156

, Esteban Righi
157

, Enrique Bacigalupo
158

, Eugenio 

                                                                                                                                                         
jurídicos se classificam em (i) individuais, necessários e essenciais e (ii) universais, necessários e 

imprescindíveis.  A imprescindibilidade dos últimos decorreria de servirem “al cumplimiento de los primeros” 

[FUENTE, p. 102] e, portanto, somente  “deberán ser protegidos por el derecho penal en la medida que sean 

esenciales para el libre desarollo del individuo” [FUENTE, María Lourdes Baza de la. El Delito Fiscal: 

particular referencia al artículo 305 del Código Penal. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, s/d, p. 102].  

Já os bens jurídicos individuais deveriam ser sempre objeto da tutela penal.   

Diversamente da autora acredita-se que não pode haver hierarquia entre bens jurídicos penais. O que há, 

efetivamente, é uma hierarquia de interesses humanos mas, uma vez estabelecido que determinado bem ou valor 

é merecedor da tutela penal, não cabe mais falar em hierarquia.  Por outro lado, a pretendida hierarquia de bens 

jurídicos não deve ser confundida com o grau de desvalor da conduta típica e do agente  (que servem à aferição 

da antijuridicidade e da culpabilidade). Ademais, seguindo o raciocínio da autora, aos bens jurídicos individuais 

não se aplicaria o princípio da subsidiariedade [FUENTE, María Lourdes Baza de la. El Delito Fiscal: particular 

referencia al artículo 305 del Código Penal. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, s/d, p. 107], o que me 

parece temerário afirmar.   
150

 COSTA, José de Faria. O perigo em direito penal.Coimbra: Coimbra, 1992, p. 16. 
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 COELHO, Yuri Carneiro.Bem jurídico penal. Belo Horizonte: Mandamentos, 2003, p. 75.  
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 PRADO, Luiz Regis. Bem jurídico-penal e Constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 51. 
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 BRANDÃO, Cláudio. Curso de Direito Penal. Parte Geral.  Forense: Rio de Janeiro, 2008. 
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 ROXIN, Claus. A proteção de bens jurídicos como função do Direito Penal. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2009. 
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 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. 
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 TIEDEMANN, Klaus. Lecciones de Derecho Penal Económico. Barcelona: PPU, 1993. 
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 RIGHI, Esteban. Los Delitos Económicos. Buenos Aires: AdHoc Villela, 2000. 
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 BACIGALUPO, Enrique. El Delito Fiscal. In.: BACIGALUPO, Enrique (Dir.). Curso de Derecho Penal 

Econômico. Madrid: Marcial Pons, 2005. 
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Simón Acosta159, Luiz Polaino Navarrete
160

, Elio Lo Monte
161

, Lilian Gurfinkel de Wendy e 

Eduardo Ángel Russo
162

, José de Faria Costa163 e Klaus Tipke
164

.  

 

Compartilham os doutrinadores constitucionalistas a ideia de uma Constituição que 

associa o Estado às necessidades sociais, ao cumprimento da lei e às liberdades individuais.  

Esse modelo foi inspirado nas Constituições do pós-segunda guerra mundial que, a exemplo 

da Constituição italiana de 1948165 e da alemã de 1949166 afirmavam de forma expressa o 

Estado social democrático de direito.  

 

Por Estado de direito se compreende um: 
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 ACOSTA, Eugenio Simón. El Delito de Defraudación Tributaria. Navarra: Aranzadi, 1998.  
160

 NAVARRETE, Miguel Polaino. El injusto típico en la teoría del delito. Corrientes: Mave, 2000. 
161

 MONTE, Elio Lo. L’illecito penale tributario tra tecniche di tutela ed esigenze di riforma. Verona: 

CEDAM, 1996. 
162

 WENDY, Lilian Gurfinkel de  e RUSSO, Eduardo Ángel. Ilícitos tributarios en las leyes 11.683 y 

23.771. Buenos Aires: Depalma, 1993. 
163

 Apesar de o autor negar a identidade entre interesses constitucionais e bens jurídicos penais, reconhece 

que “o direito constitucional (a ordem jurídico-constitucional material) constitui, no nosso processo de 

desenvolvimento jurídico-cultural, um referente normativo inarredável para  a compreensão e delimitação de um 

qualquer outro direito” (p. 189).  Pondera no entanto que a ordem constitucional não determina 

“inapelavelmente, um imposição de criminalização para o legislador ordinário, enquanto medida protectora 

daqueles mesmos valores” (p. 189), mas atua como um “vector (factor) vertical, com movimento de cima para 

baixo, o que não nos pode deixar de lembrar a arquitectura kelseniana” (p. 190).  Na verdade, o autro esclarece 

que o direito penal protege formas e modos de ataque ou ameaça a bens jurídicos constitucionais, 

exemplificando que,  em um ordenamento em que a vida somente fosse tutelada contra “certos e determinados 

comportamentos dolosos” (p. 194), não se poderia afirmar que o bem jurídico vida estaria plenamente protegido 

(p. 195). COSTA, José de Faria. O perigo em direito penal.Coimbra: Coimbra, 1992. 
164

 TIPKE, Klaus. Moral Tributaria del Estado y de los Contribuyentes. Madrid: Marcial Pons, 2002. 
165

 Art. 1 

L‟Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. 

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.  

Art. 2 

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell‟uomo, sia come singolo sia nelle formazioni 

sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l‟adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 

economica e sociale. Disponível em: < http://it.wikisource.org/wiki/Costituzione_della_Repubblica_italiana>. 

Acesso em 20.10.2010. 
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 Artigo 1°  

(1) 1 A dignidade do homem é intocável. 2 Respeitá-la e protegê-la é a obrigação do aparelho estatal.  

(2) Por isso o povo alemão declara-se partidiário de direitos humanos invulneráveis e inalienáveis enquanto 

base de qualquer comunidade humana, pacífica e de justiça no mundo.  

(3) Os direitos fundamentais seguintes conglomeram o poder legislativo, o executivo e o judicial enquanto 

direito directamente válido.  

Artigo 2° 

(1) Cada pessoa tem o direito ao livre desenvolvimento da sua personalidade, contando que não vulnere os 

direitos de outros e não colida com a ordem constituinte ou a lei de costumes.  

(2) 1 Cada pessoa tem o direito à vida e à integridade física. 2 A liberdade da pessoa é invulnerável. 3 Só se 

pode intervir sobre estes direitos através de uma lei. Disponível em: <http://www.uni-
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 “Estado em que os poderes públicos são regulados por normas gerais (as 

leis fundamentais ou constitucionais) e devem ser exercidos no âmbito das leis que 

os regulam, salvo o direito do cidadão de recorrer a um juiz independente para 

fazer com que seja reconhecido ou refutado o abuso ou excesso de poder”
167

.   

 

Um Estado democrático se caracteriza por: 

 

 “aquele em que os governos têm legitimação democrática, essencialmente 

à base de eleição por sufrágio universal de assembleias representativas, com 

participação livre de uma pluralidade de partidos e com um mínimo de informações 

e debate político”
168

.   

 

Por fim, entende-se por Estado social o Estado em que: 

 

 “as estruturas econômicas do capitalismo subsistem, mas são admitidas 

intervenções públicas no sentido de corrigir eventuais distorções – propiciando 

condições de liberdade e de igualdade que o indivíduo muitas vezes não pode 

conseguir isoladamente”
169

. 

 

O conceito de economia capitalista, bem como as formas de intervenção do Estado 

regulando o funcionamento do livre mercado serão abordados no próximo capítulo.   

 

Relativamente à classificação das normas constitucionais segundo o critério 

tradicional,  em normas programáticas e preceptivas ou, alternativamente, de acordo com a 

subdivisão mais atual em normas constitutivas  de eficácia imediata, de eficácia diferida e 

normas programáticas, quaisquer delas, segundo Paulo Bonavides, são dotadas de juridicidade 

normativa
170

.  Assim, todo o texto da Carta Magna é hábil a demonstrar que o interesse 

                                                                                                                                                         
leipzig.de/~leite/wiki/Direitos_B%C3%A1sicos_da_Constitui%C3%A7%C3%A3o_Alem%C3%A3_-

_Art%C2%BA_1_a_19#Artigo_1.C2.B0>. Acesso em: 20.10.2010.  
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 PRADO, Luiz Regis. Bem jurídico-penal e Constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 61. 
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 PRADO, Luiz Regis. Bem jurídico-penal e Constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 62. 
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 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2008, pp. 243 a 249.  
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constitucional recai sobre um determinado bem ou valor passível de individualização, no 

caso, o dever fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados.   

 

A identificação de valores constitucionais é possível pois, como ensina Canotilho171, a 

existência de uma Constituição pressupõe um conceito material dessa Carta, isto é, um 

conjunto de fins e valores constitutivos do ordenamento jurídico – dimensão objetiva – assim 

como o conjunto de forças políticas e sociais – dimensão subjetiva.  

 

Luiz Regis Prado
172

 explica que as teorias constitucionalistas se manifestam por duas 

correntes: geral e restrita. Essas correntes se diferenciam quanto ao grau de vinculação ao 

texto constitucional, ao obedecer  às suas disposições de caráter genérico  - a exemplo dos 

princípios da dignidade humana,  da liberdade e da igualdade -  ou, por outro lado, ao atender 

aos dispositivos que contenham regulações específicas.   

 

Para a teoria constitucionalista geral, a Constituição exerce função negativa ou 

restritiva geral,  pois   “o legislador só poderá criminalizar condutas que violem esses 

princípios de forma globalmente considerada”
173

.  Assim, o direito penal somente pode 

intervir para sancionar condutas que atinjam os diversos valores referidos 

constitucionalmente.  

 

A teoria estrita, todavia, vê na Constituição uma fonte mais restritiva,  seja por  proibir  

tipificações contrárias a seus princípios gerais, seja por somente permitir a incriminação de 

condutas que “violem bens com suporte em valores constitucionais, considerados 

fundamentais para a convivência em comunidade”
174

.   

 

Para os defensores da teoria constitucionalista restrita, os critérios previstos pela teoria 

constitucionalista geral são por demais amplos.  O espectro de bens penalmente tuteláveis 

deve se cingir a um núcleo mínimo de direitos do homem e da sociedade.   

 

                                                 
171
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 COELHO, Yuri Carneiro.Bem jurídico penal. Belo Horizonte: Mandamentos, 2003, p. 77. 
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 COELHO, Yuri Carneiro.Bem jurídico penal. Belo Horizonte: Mandamentos, 2003, p. 78. 
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Para essa corrente, a relação direta entre bem jurídico e Constituição decorre da 

própria lógica do sistema jurídico posto pelo Estado, como evidenciado pelo já citado Luigi 

Ferrajoli,   “seria ilógico ... entender que admita privações de um bem constitucionalmente  

primário, como é a liberdade pessoal, se não se fizer presente o intuito de evitar ataques a 

bens de categoria igualmente constitucional”
175

.     

 

Nota-se que a restrição não aponta apenas para a identificação de bens, mas também 

para a exigência de um juízo de ponderação entre a sanção imposta e o bem, segundo a 

proibição do tratamento penal ultra-delictum176.  

 

Claus Roxin, por sua vez, menciona a vinculação lógica entre bem jurídico e 

Constituição de modo implícito ou indireto, quando afirma que ela “é própria do Estado de 

direito”
177

, abrangendo “a vida, a integridade física, a liberdade de actuação ou a propriedade, 

as quais todo mundo conhece... as prestações de caráter público de que depende o indivíduo 

no quadro da assistência social por parte do Estado”
178

, além de “uma administração de justiça 

organizada e um sistema monetário estável”
179

.   

 

Muñoz Conde afirma que “a legitimidade do direito penal ou do poder punitivo do 

Estado provém, pois, do modelo fixado na Constituição e nos pactos e tratados 

internacionais”
180

.  

 

Em suma, os bens jurídicos devem ser eleitos a partir de uma „pauta valorativa 

constitucional‟
181

, composta pelos princípios constitucionais penais gerais – ressaltados por 

Navarrete como caracteres informadores dos bens jurídicos, entre os quais os da 
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subsidiariedade e o da lesividade  -  e, também, por interesses explícita ou implicitamente 

consignados na Constituição.     

 

Essa „pauta valorativa‟ é, como ensina Figueiredo Dias, uma “unidade de aspectos 

ônticos e axiológicos da qual se exprime o interesse, da pessoa ou da comunidade, na 

manutenção ou integridade de um certo estado, objecto ou bem em si mesmo socialmente 

relevante e por isso valioso” 182 servindo portanto à indicação dos bens merecedores da tutela 

penal.  

 

Sob essas bases teóricas, que se adequam à teoria constitucionalista, podem ser 

identificados os bens e valores sobre os quais recai o interesse humano evidenciado na 

Constituição Federal brasileira de 1988.  

 

De modo explícito, a Constituição nacional  indica seu interesse por bens e valores que 

o legislador originário entendeu serem merecedores da máxima garantia jurídica.  Podem-se 

citar as incriminações183  expressamente previstas em relação à discriminação atentatória dos 

direitos e liberdades fundamentais
184

, à prática do racismo
185

, à tortura, ao tráfico ilícito de 

entorpecentes e drogas afins, ao terrorismo
186

,  à ação de grupos armados, civis e militares 

contra a ordem constitucional e o Estado democrático
187

, à retenção dolosa do salário
188

, à 

responsabilidade dos Prefeitos e dos Presidentes das Câmaras Municipais
189

 , à  
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http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>. Acesso em: 19/08/2010. 



 

 72  

responsabilidade dos Ministros de Estado e dos titulares de órgãos diretamente subordinados  

à Presidência da República
190

,  à responsabilidade do Presidente da República
191

, à lesão ao 

meio ambiente
192

, e ao abuso, violência e exploração sexual da criança e do adolescente
193

.   

 

De forma implícita, reitere-se que a eleição desses bens e valores é norteada, conforme 

Polaino Navarrete,  pela identificação de “todos aqueles objetos que, sendo de utilidade para 

satisfazer necessidades pessoais, assumem importância de tal índole no âmbito da convivência 

humana que são merecedores da máxima garantia do ordenamento jurídico penal”
194

.    

 

Nesse sentido, a Constituição do Brasil de 1988 indicou, implicitamente, seu interesse 

pela preservação de outros bens e valores ao mencioná-los em seu texto, apesar de não haver 

previsto, de forma direta, a incriminação das condutas lesivas ou que ameacem de lesão esses 

bens e valores.   

 

Há previsão no Título VII da Carta maior de uma série de princípios referentes à 

Ordem Econômica e Financeira privada e, em seu  Título anterior – Título VI -   à Ordem 

Tributária e Financeira pública. 

 

Vale mencionar os princípios gerais da atividade econômica, relacionados no art. 170 

da Constituição Federal de 1988: a soberania nacional, a propriedade privada, a função social 

da propriedade, a livre concorrência, a defesa do consumidor, a defesa do meio ambiente, a 

redução das desigualdades sociais e regionais, a busca pelo pleno emprego, o tratamento 

favorecido às pequenas empresas e o livre exercício da atividade econômica.   
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No que se refere à tributação,  importa ressaltar que os princípios constitucionais da 

capacidade econômica195 e da não-vinculação196, aplicáveis aos tributos não vinculados, vão 

fundamentar o dever fundamental e solidário dos cidadãos de financiar o Estado.  

 

Especial atenção merece a indicação da solidariedade como um dos objetivos do 

Estado, no art. 3º da Constituição.  É justamente essa solidariedade que determina a atribuição 

coletiva do dever de pagar tributos não vinculados.  

 

Os interesses jurídicos constitucionais legitimam, assim, a eleição de bens jurídicos 

penais.   Deve-se recorrer ainda, como ensina Klaus Tiedemann
197

, aos demais critérios 

previstos na pauta, representados pelos princípios constitucionais penais, já anteriormente 

explicitados e cujo atendimento é analisado no quarto Capítulo.   

 

Deve-se ressaltar que, entre outras especificidades, os crimes tributários não 

pertencem ao direito penal clássico, ou de Justiça, mas ao chamado direito penal secundário198 

do que resulta, certamente, a necessidade de demonstração rigorosa da pertinência da 

incriminação e da correta identificação do bem jurídico a ser protegido.   

 

Todavia, não restam dúvidas de que o dever fundamental e solidário de pagar tributos 

não vinculados é valor de status constitucional e como tal, atende aos requisitos da  pauta 

indicativa dos bens jurídicos penais.   

 

Como é examinado no próximo Capítulo, o cumprimento desse dever é essencial ao 

adequado funcionamento dos sistemas tributário e econômico e, por essa razão, é um valor 

imprescindível à preservação do Estado e da  sociedade.  É portanto por meio dos reflexos 

produzidos na tributação e na economia que se identifica o bem jurídico que, ferido ou 
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ameaçado do lesão, merece proteção.  Não se pode confundir, assim, o bem a ser protegido 

com os efeitos decorrentes de sua afetação.   

 

Nas palavras de Héctor Villegas199, os efeitos da sonegação fiscal, por atacarem o 

sistema tributário e o sistema econômico atingem não apenas o Estado, mas a sociedade e os 

demais cidadãos, seja porque deixam de contar com os bens e serviços postos à disposição 

pelo Estado, seja porque sobre eles recairá o ônus de compensar a parcela da contribuição as 

recursos públicos indevidamente evadida.  Esses efeitos não implicam, no entanto, sua 

identificação com bens jurídicos penais.   
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CAPÍTULO  II -  O sistemas econômico e tributário e o bem 
jurídico tutelado no crime de sonegação fiscal 

 

 

2.1 A relevância do sistema econômico e sua menção no texto 
constitucional 

 

 

Poucos põem em dúvida a relevância da ordem econômica para a existência e 

sobrevivência do Estado.  Tampouco há contestações de que a ordem tributária, por carrear 

recursos que financiam o Estado, é de crucial importância.  

 

Neste Capítulo, pretende-se ir um pouco além dessas considerações, demonstrando 

quais os efeitos produzidos por condutas que levam à evasão dos tributos, a ponto de apurar, 

matematicamente, tais efeitos.  

 

Intenta-se construir raciocínio que conduza à conclusão de que o erário e as ordens 

econômica e tributária, e seus respectivos sistemas,   não são o bem jurídico objeto da tutela 

penal, como defendem alguns doutrinadores.  A redução do patrimônio estatal ou dos demais 

cidadãos, ou o descumprimento das normas econômicas ou tributárias, ou ainda os 

desequilíbrios na tributação e na economia, são apenas os reflexos ou consequências 

produzidas pela evasão fiscal sobre os sistemas tributário e econômico.  Não se pode 

confundir o bem jurídico merecedor da tutela com os efeitos decorrentes de sua afetação.   

 

Como afirma Klaus Tiedemann
200

, até poucas décadas atrás, o direito penal econômico 

era concebido como uma pequena parte do direito penal voltada ao controle da economia pelo 

Estado, contendo sanções materialmente administrativas, ainda que formalmente penais.  

 

Atualmente, é conceituado como “o conjunto de normas jurídico-penais que protegem 

a ordem econômica, entendida como a regulação jurídica da produção, distribuição e consumo 

de bens e serviços”
201

.   
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Vale mencionar igualmente a definição de direito econômico fornecida por Martos 

Nuñez:  “conjunto de normas jurídico-penais que protegem o sistema econômico 

constitucional”, sendo este o “conjunto de instituições e mecanismos de produção, 

distribuição, consumo e conservação de bens e serviços que fundamentam um ordenamento 

sócio-econômico justo, objetivo essencial do Estado social e democrático de direito”202. 

 

Nas palavras de Carlos Valle, a criminalidade econômica  ocorre sempre que a 

conduta atinge a confiança na vigência das normas que regem a ordem econômica
203

.   

 

Esse conjunto de normas abrange uma diversidade de condutas, como exposto por 

Tiedemann
204

:  

 

“a defraudação fiscal e a fraude de subvenções, dos crimes de e 

contra as instituições bancárias e as seguridades  privada e social ... a 

falência fraudulenta, as falsificações contábeis, a adulteração de alimentos e 

vinho, a concorrência desleal e os ilícitos envolvendo o comércio exterior, 

como por exemplo a exportação de armas para zonas em conflito”     

 

Vê-se que a criminalidade econômica se caracteriza pela extrema dificuldade de 

delimitação dos bens jurídicos tutelados
205

. 
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Conclui-se, portanto, que o desafio que se impõe ao estudo do direito penal econômico 

reside em sua própria delimitação, visto que o bem jurídico envolvido, genericamente, seria o 

sistema econômico, assim entendido o adequado funcionamento da atividade econômica que 

abrange a produção, a distribuição e a circulação de riquezas.  Essa adequação pode ser 

compreendida como a conformação à ordem econômica, isto é, ao conjunto de normas estatais 

postas no contexto de um Estado social democrático de direito.    

 

Em breve esforço histórico, pode-se verificar que o direito penal econômico 

desenvolveu-se no encalço da economia, tendo origem em leis que objetivavam, 

primordialmente, proteger o regular funcionamento dos mercados econômicos, tutelando, com 

isso, a livre concorrência e o direito de propriedade às marcas e patentes.   

 

Por essa, entre outras razões, considera-se que o direito penal econômico surge na 

Primeira Guerra Mundial, quando “começa a sedimentação das características próprias desse 

sector do ordenamento jurídico-penal”206.   Para Eduardo Correia, a atividade científica do 

direito penal econômico teve como grande marco o pronunciamento de Klaus Tiedmann no 

49º Deutschen Juristentag de 1972207.   

 

A pretensão punitiva do Estado, relativamente aos crimes econômicos, esteve 

vinculada às possibilidades de intervenção estatal na própria economia.  Dessa forma, quanto 

mais liberal a economia, menores as possibilidades de instituição e aplicação efetiva das 

normas penais econômicas.    

 

O conceito de liberalismo encontra-se intrinsecamente ligado ao de capitalismo.  Este 

termo, de tão ampla circulação, inclusive na ciência política, deve ser compreendido em 

sentido estrito, isto é, como um modo de ser da economia dotado das seguintes 

características
208

:  (i) o fim voltado para o lucro e a acumulação de capital; (ii) a propriedade 

privada dos meios de produção; (iii) a ausência do Estado como agente econômico direto;  

(iv) o funcionamento da economia por meio de trocas de mercadorias; (v)  o trabalho 
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negociado como qualquer outro objeto de troca, o que significa que o trabalhador não vende 

os bens frutos do seu trabalho, mas seu próprio trabalho; e, por fim (vi) a apropriação do 

trabalho excedente pela classe possuidora dos meios de produção.  

 

O liberalismo econômico é, portanto, um dos modos com que o Estado lida com o 

capitalismo.  Atualmente,  não se pode falar do liberalismo como concebido nos fins do 

século XVIII, baseado nas forças da livre concorrência e da oferta e procura e na minimização 

da intervenção estatal.  Esse liberalismo, denominado clássico, pode ser compreendido com 

clareza a partir de trechos da obra de Adam Smith: 

 

“Todo homem...fica perfeitamente livre para buscar seus próprios 

interesses, à sua própria maneira, e para concorrer, com sua capacidade e 

com seu capital, com a capacidade e o capital de outros homens ou tipos de 

homem.  O soberano fica completamente livre do ... dever de supervisionar a 

capacidade particular das pessoas e de dirigi-las para as finalidades mais 

adaptadas ao interesse da sociedade.”
209

  

 

Ainda segundo Adam Smith, a célebre „mão invisível‟ que conduz ao 

desenvolvimento econômico nada mais seria que o resultado do esforço do homem para 

maximizar seus lucros, como se lê adiante:    

 

“... dirigindo a indústria de tal maneira que seu produto possa ter o 

maior valor possível, só está querendo promover seu próprio interesse e está, 

neste e em muitos outros casos, sendo levado por uma “mão invisível” a 

promover um fim que não fazia parte de suas intenções.  Do mesmo modo, 

nem sempre é pior para a sociedade que não tenha sido esta a sua intenção. 

Cuidando do seu próprio interesse, o indivíduo, quase sempre, promove o 

interesse da sociedade mais eficientemente do que quando realmente deseja 

promovê-lo.”
210
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Segundo o liberalismo clássico, a intervenção estatal, por meio de regulamentações, 

concessões e subsídios, tenderia a alocar mal o capital  e, consequentemente, a reduzir as 

possibilidades de lucro e produção de riqueza.   Caberia ao Estado apenas o desempenho de 

três funções: 

 

“Primeira, a função de proteger a sociedade da violência e da 

invasão de outras sociedades independentes;  segundo, a função de proteger, 

na medida do possível, todo membro da sociedade da injustiça e da opressão 

de qualquer de seus membros ou a função de oferecer uma perfeita 

administração da Justiça; e , por fim, a função de fazer e conservar certas 

obras públicas e de criar e manter certas instituições públicas, cuja criação e 

manutenção nunca despertariam o interesse de qualquer indivíduo ou de um 

grupo de indivíduos, porque o lucro nunca cobriria as despesas que teriam 

estes indivíduos, embora, quase sempre, tais despesas pudessem beneficiar e 

reembolsar a sociedade como um todo.”
211 

 

O próprio Adam Smith, tratando das receitas do Estado, relaciona as quatro máximas a 

serem obedecidas com respeito aos impostos em geral, atualmente citadas como os quatro 

cânones de Adam Smith: justiça, certeza, comodidade e economia:  

 

“i) os súditos de cada Estado devem contribuir o máximo possível 

para a manutenção do Governo, em proporção a suas respectivas 

capacidades, isto é, em proporção ao rendimento de que cada um desfruta; 

 ii) o imposto que cada indivíduo é obrigado a pagar deve ser fixo e 

não arbitrário. A data do recolhimento, a forma de recolhimento, a soma a 

pagar, devem ser claras e evidentes para o contribuinte e para qualquer 

pessoa; 

 iii) todo imposto deve ser recolhido no momento e de maneira que, 

com maior probabilidade, for mais conveniente para o contribuinte...  

Impostos sobre bens de consumo são ... pagos pelo consumidor pouco a 

pouco, na medida em que compra as mercadorias;   

                                                 
211

 SMITH, Adam. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. New York: Modern 

Library, 1937, p. 651. 



 

 80  

iv) todo imposto deve ser planejado de tal modo, que retire e 

conserve fora do bolso das pessoas o mínimo possível, além da soma que ele 

carreia para os cofres do Estado.”
212

   

 

Discípulo de Adam Smith, Jean-Baptiste Say  ficou famoso por sua associação à frase 

laissez faire, laissez passer, representativa de sua fé inabalável nas leis de mercado. 

Argumentava que ninguém produziria se não quisesse trocar o que produzisse pela produção 

de outra pessoa.  Portanto, uma oferta criaria, sempre,  uma procura da mesma magnitude
213

  

mantendo o mercado equilibrado.  

 

Neutra, portanto, deveria ser a atuação do Estado, e, como explica Luís Solano Cabral 

de Moncada
214

, contratual quanto à sua origem, e formal, do ponto de vista das finalidades a 

alcançar. Isso explica porque a possibilidade de intervenção estatal para atendimento a fins 

não exclusivamente econômicos só foi mencionada, no Brasil,  na Constituição Federal de 

1934
215

.  

 

O liberalismo sobreviveu durante todo o século XIX sendo superado, não por novas 

teorias econômicas, mas pela força das circunstâncias  sociais e políticas que resultaram em 

muitas intervenções do Estado na economia.  Em fins do século XIX, o desenvolvimento de 

mercados de capitais mundiais e os progressos na produção e no transporte provocaram 

imensas concentrações de poder industrial em empresas gigantescas, trustes e cartéis, com 

consequente extinção, em termos práticos,  da concorrência e do grau de flexibilidade e de 

capacidade de ajuste do mercado. Some-se a isso o fato de os governos dos países capitalistas 

estarem, do ponto de vista pragmático, nas mãos dos capitalistas. Nessas circunstâncias, o 

declínio do liberalismo foi inevitável, com se evidencia no trecho abaixo:   
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“Leis antitrustes e órgãos controladores do governo ajudaram a 

conter os piores excessos da concorrência, e o crescimento do complexo 

industrial-militar estimulou a procura agregada e, ao mesmo tempo, 

possibilitou o império econômico mundial das grandes empresas 

multinacionais. Cada vez mais, o Governo passou a ser uma força integrante 

e onipresente na economia capitalista.”
216

   

 

A primeira manifestação de proteção jurídica à livre concorrência e ao direito às 

marcas e patentes industriais e comerciais surgiu com a Convenção de Paris para a proteção 

da propriedade industrial de  1883.   

 

Nos Estados Unidos, surgiram, gradativamente,  disposições como o Clayton Act e o 

Federal Trade Comissions Act, de 1887, para regulamentar as estradas de ferro, a fim de 

promover o interesse público e, em 1890,  o Sherman Act contra os trustes,  consolidando o 

conjunto de normas de repressão ao monopólio
217

.  Tais leis, segundo Estaban Righi, surgiram 

em consequência da “crescente concentração de poder econômico em uma quantidade 

limitada de grupos econômicos, que teve de ser enfrentada pelo governo, a fim de preservar a 

livre concorrência”
218

.     

 

A estabilidade do capitalismo sofreu uma sucessão de crises, de frequência e 

gravidade crescentes
219

, que culminou na Grande Depressão dos anos 30, fenômeno mundial 

que afetou todas as economias capitalistas.   

 

Em 24 de outubro de 1929, dia que ficou conhecido como a „quinta-feira negra‟, a 

Bolsa de Valores de Nova Iorque nos Estados Unidos teve uma queda brusca nas cotações dos 

títulos, destruindo a confiança na economia.  Com isso, os empresários reduziram a produção 

e os investimentos,  diminuindo a renda nacional e o nível de empregos. Entre 1929 e 1932 

houve mais de 85.000 falências de empresas, mais de 5.000 bancos suspenderam suas 
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operações, as ações na Bolsa de Valores de Nova Iorque caíram de 87 bilhões para 19 bilhões 

de dólares, o desemprego aumentou para 12 milhões, com quase um quarto da população sem 

rendimentos e as rendas agrícola e industrial caíram cerca de 50%
220

.     

 

Segundo Righi
221

, as leis antitruste foram aplicadas pelos tribunais norte-americanos 

ora de forma mais flexível – rule of reason - , ora com rigor – per se rule ou strict rule.  Neste 

caso, simples condutas como o estabelecimento de contratos e acordos que restringissem o 

comércio caracterizavam o delito, sem necessidade de demonstração do dano ao livre 

mercado, seja aos consumidores ou aos produtores.  No primeiro caso, no entanto, a aplicação 

da norma requeria a comprovação de um resultado prejudicial à economia.  A utilização de 

um desses critérios dependia da constatação, caso a caso, não apenas da condição monopolista 

da empresa, mas também da sua conduta perante o mercado.    

 

John Maynard Keynes e, posteriormente Paul Samuelson, surgem no cenário 

econômico do século XX,  não apenas para explicar o fracasso do laissez faire, mas 

principalmente para apoiar entusiasticamente a intervenção do Estado na economia.   Em sua 

obra intitulada “A Teoria Geral do Emprego, dos Juros e da Moeda”, publicada em 1936, 

Keynes afirmava que o governo deveria interferir quando a poupança superasse o 

investimento, tomando emprestado o excesso de poupança para aplicá-lo em projetos 

socialmente úteis que gerassem empregos e renda: 

 

“Se o Tesouro enchesse garrafas velhas de dinheiro, as enterrasse 

bem fundo, em minas antigas, enchesse estas minas com o lixo da cidade e 

deixasse as empresas privadas – dentro dos princípios do laissez-faire – 

desenterrarem o dinheiro ... não haveria mais desemprego... Na verdade, 

teria mais sentido construir casas ou executar obras do mesmo gênero, mas, 
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se houver dificuldades políticas e práticas para se realizar isso, fazer o que 

acabamos de propor seria melhor do que nada.”
222

  

 

A depressão da década de 30 arrastou-se até a Segunda Guerra Mundial quando, em 

razão do esforço de guerra, vários países começaram a produzir armas e equipamentos 

bélicos.  Nesse contexto, o desemprego começou a diminuir sob estímulo de enormes gastos 

públicos.   Terminada a guerra, estava consolidada a teoria de Keynes, o que levou o 

Congresso americano a aprovar em 1946 a Lei do Emprego, que obrigava o Estado a usar seus 

poderes de tributar, tomar emprestado e gastar, para manter o pleno emprego.     

  

Para Samuelson,  a presença do Estado criou uma economia mista, mistura da „mão 

invisível‟ do mercado e do „punho visível‟ do governo:  “a regulamentação do Governo e as 

leis antitruste são as principais armas usadas por uma economia mista para melhorar o 

funcionamento do sistema de preços”
223

.    

 

A formação econômica norte-americana foi bem distinta da europeia, caracterizada por 

nichos de nobreza e por manifestações antiestatais.  Por essa razão, na Europa as leis de 

proteção ao mercado só surgiram após a segunda guerra mundial.  Até então, o direito penal 

europeu, exemplificado pela Alemanha, tinha por finalidade o controle dos cartéis destinados 

à produção voltada para a primeira grande guerra.   Terminada a conflagração, no início dos 

anos vinte,  e em meio à crise inflacionária, foi editada a “Legislação contra o abuso de poder 

econômico, cujo § 17 continha norma penal que punia infrações dolosas”
224

, estabelecendo a 

responsabilidade de todo produtor frente ao interesse da coletividade.  

 

A crise de 1929 produziu  na Alemanha os mesmos efeitos gerados em todo o mundo, 

com o agravante de se inserir em um modelo político autoritário e dissociado do Estado de 

direito, característico da ascensão do social nacionalismo alemão
225

.  Do ponto de vista 
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econômico, todos os esforços se voltaram para a produção de armas e demais necessidades 

bélicas.   Em sentido contrário, o direito penal alemão do pós-guerra foi editado com o 

objetivo de eliminar a estrutura de poder concentrado do sistema econômico.  Como sanção 

de guerra, foi proibida, pelos Aliados – Estados Unidos, Inglaterra e França – a formação de 

cartéis alemães, como forma de reduzir a participação daquele país no mercado mundial.   

Somente em 1946 a Alemanha produziu uma lei penal propriamente econômica,  

caracterizando como delito o “ato lesivo ao interesse do Estado para a integridade e 

conservação do sistema econômico”
226

.       

 

Ao lado da legislação penal econômica, foram introduzidas as chamadas 

„transgressões de ordem‟, infrações submetidas a sanções administrativas.  O comércio 

clandestino, por exemplo, constituía mera infração administrativa, se praticado 

eventualmente, para fins de consumo próprio, ou crime, se exercido com habitualidade.  Essa 

distinção, nascida na Alemanha, foi fundamental para sistematização do direito penal 

econômico em todo o mundo.  Com o surgimento do neoliberalismo, a partir dos anos 50, os 

delitos penais econômicos passaram a representar, na Alemanha, meras infrações, punidas 

com  a aplicação de multas administrativas.  Os controles sobre a atividade econômica, no 

entanto, permaneceram sob a forma de limitações à formação de monopólios e de 

favorecimento às pequenas e médias empresas.    

 

O mundo ocidental evoluiu nesse sentido e passou a defender a presença do Estado, 

numa espécie de relativização da economia liberal.  Uma das formas de intervenção estatal se 

daria por meio da redução do nível de tributação, que  elevaria a renda disponível e 

possibilitaria maior consumo, elevando o nível de emprego.  No entanto, esses mecanismos de 

atuação do Estado não foram considerados, por Samuelson, tão eficientes quanto pregava a 

teoria keynesiana
227

.  
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O economista Milton Friedman também teceu críticas à teoria keynesiana, por associar 

os efeitos das políticas fiscais expansionistas do governo – aumento de gastos públicos,  

redução de tributos, emissões de moeda ou obtenção de recursos por meio de empréstimos 

públicos  - às consequências decorrentes dessas políticas, considerando-as prejudiciais para a 

economia.  

 

No primeiro caso (aumento de gastos públicos e redução da carga tributária228)  o 

resultado seria uma elevação dos preços;  no segundo, uma alta na taxa de juros remuneratória 

dos empréstimos pretendidos pelo Estado.  A elevação de preços tornaria o aumento de renda 

fictício pois, em termos reais, a renda continuaria a mesma.  Já a elevação da taxa de juros 

incentivaria a poupança e desestimularia o consumo, reduzindo a renda
229

. Milton Friedman 

pode ser considerado o legítimo defensor da economia de mercado, pós-Keynes. Entre suas 

lições, encontra-se a consciência de que a utilização de políticas fiscais e monetárias está 

longe de obter os resultados precisos preconizados por Keynes:  

 

“Na política fiscal, como na política monetária, postas de lado todas 

as considerações políticas, ainda não sabemos o suficiente para usar 

mudanças deliberadas nas taxas ou nas despesas como mecanismo de 

equilíbrio. Ao tentar fazer isso, quase certamente tornaremos as coisas 

piores. Tornamos as coisas piores, não por sermos perversos – isto seria 

facilmente corrigido adotando-se o método de fazer exatamente o contrário 

do que parecesse, à primeira vista, ser a coisa a fazer. Tornamos as coisas 

piores porque introduzimos uma perturbação que é simplesmente adicionada 

às demais perturbações.”
230

 

 

Note-se que as teorias econômicas acima expostas representam, na verdade, uma luta 

pela manutenção do modo de produção capitalista, mantendo inviolados os direitos à 

propriedade privada, à herança, à busca pelo lucro e pela riqueza individual.  Neste sentido se 

pronuncia Eros Roberto Graus, quando afirma que “a ordem econômica (mundo do dever ser) 
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capitalista, ainda que se qualifique como intervencionista, está comprometida com a 

finalidade de preservação do capitalismo”
231

.   

 

Ressalte-se que o capitalismo, como estrutura do sistema econômico é, sem dúvida, a 

opção maximizadora da produção de riqueza e, portanto, a maior garantia de preservação e 

perpetuação da  espécie humana, até hoje conhecida.  No entanto,  este mesmo capitalismo 

possui características intrínsecas lamentáveis: é um sistema cujas bases são a desigualdade e o 

conflito e  em que a maior parte das pessoas tem como único meio de sobrevivência a venda 

de sua força de trabalho, o que as leva a direcionar todos os seus interesses para o 

atendimento das necessidades do mercado.   A propósito, costuma-se afirmar, jocosamente, 

que “o problema do sistema de lucro é que ele dá prejuízo à maioria das pessoas”.  

 

As falhas do capitalismo foram apontadas por Fábio Nusdeo da seguinte forma:   

 

“i) falha de origem física ou cultural: mobilidade de fatores; ii) falha 

de origem legal: acesso à informação; iii) falha de estrutura: concentração 

econômica; iv) falha de sinal: externalidades;  e v) também falha de sinal, 

decorrente de uma falha de incentivo: suprimento dos bens coletivos”
232

. 

 

Tais características do capitalismo não passaram despercebidas aos economistas 

citados acima. Preocupado com a questão da pobreza, Keynes dedicou um dos capítulos de 

sua Teoria Geral, que denominou de „Filosofia Social‟, reconhecendo que os defeitos do 

capitalismo seriam “sua incapacidade para proporcionar o pleno emprego e sua arbitrária e 

desigual distribuição da riqueza e das rendas”
233

.    

 

Em relação à segunda questão, o economista recomenda a adoção da tributação direta 

– impostos sobre a renda e sobre as heranças.  No entanto, não expõe como, exatamente,  se 

estruturariam esses impostos, a fim de corrigir as distorções resultantes do processo 
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econômico capitalista.  Deteve-se mais em rebater os argumentos contra a tributação sobre a 

riqueza, até por saber que encontraria, entre os mais ricos, seus opositores.  

 

Tradicionalmente,  contesta-se a elevação da imposição tributária sobre renda e 

patrimônio sob alegação de que  é necessária alguma desigualdade social, visto que a 

poupança – que possibilita investimentos e acumulação de capital, e consequentemente, 

geração de novas riquezas – só ocorre a baixas propensões a consumir, viáveis apenas quando 

uma parcela da população é rica em relação aos demais. Dessa forma, os impostos sobre 

patrimônio, mais especificamente sobre heranças – que reduziriam a desigualdade de 

distribuição de renda -  seriam os responsáveis pela redução da riqueza de capital de um país.  

Keynes explica que, se o produto desses impostos for utilizado convenientemente, o efeito 

poderá ser revertido
234

.  

 

Também o economista liberal Milton Friedman deteve-se sobre a imperfeita 

distribuição dos frutos da riqueza gerada pelo capitalismo no século XX:  

 

“O extraordinário crescimento econômico dos países ocidentais nos 

dois últimos séculos e a ampla distribuição dos benefícios da empresa 

privada reduziram enormemente a extensão da pobreza, ... Mas a pobreza é, 

em parte, uma questão relativa, pois mesmo nesses países há pessoas 

vivendo em condições que nós todos denominamos pobreza”
235

. 

 

Vilfredo Pareto, também defensor do liberalismo, definiu a eficiência do mercado 

como uma distribuição ótima de recursos.  O denominado „ótimo de Pareto‟ ocorre quando 

não é possível redistribuir recursos de forma que pelo menos um dos envolvidos tenha sua 

situação melhorada, sem que nenhum deles tenha sua situação piorada
236

.  O „ótimo de 
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Pareto‟ resultaria do funcionamento do mercado, sem intervenção do Estado, garantindo a 

maximização dos lucros,  com minimização de custos.  

 

Vilfredo Pareto faz parte de uma corrente de economistas que vem esclarecer a 

dissociação da economia e da ética.  Segundo ele: 

 

“Erra-se, pois, redondamente, quando acusa quem estuda as ações 

econômicas – ou o homo oeconomicus – de negligenciar ou mesmo de 

desdenhar as ações morais, religiosas, etc – isto é, o homo ethicus, o homo 

religiosus, etc - ; seria a mesma coisa que dizer que a geometria negligencia, 

desdenha as propriedades químicas dos corpos, suas propriedades físicas, 

etc. Comete-se o mesmo erro quando se acusa a Economia Política de não 

levar em conta a moral, como se acusássemos uma teoria sobre o jogo de 

xadrez de não levar em conta a arte culinária”
237

. 

 

Mais recente, a  „teoria dos jogos‟, fundamenta o sucesso econômico do modo de 

produção capitalista em estratégias elaboradas por competidores, atuando no mercado livre de 

intervenções estatais, cada um deles visando à obtenção do melhor resultado. Pressupõe-se 

que o próprio mercado tratará de selecionar o concorrente mais eficiente.  A teoria dos jogos 

também se define a-ética, visto que: 

 

 “É importante recordar que a eficiência se refere a como atingir 

objetivos; ela não diz nada sobre quais deveriam ser esses objetivos. Dizer 

que o resultado do mercado é eficiente não significa dizer que o resultado é, 

necessariamente, desejável”
238

.  

 

Em termos simplificados, eficiência significa a maximização do lucro, com 

minimização de custos.  No entanto, sob ótica mais ampla, a eficiência econômica abrange 

três distintos aspectos: (i) o adequado volume de produção de bens e serviços  a dados preços 
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e nível de emprego; (ii) a ocorrência do „ótimo de Pareto239‟; e (iii) a verificação da eficiência 

de Kaldor-Hicks, isto é, a maximização da riqueza
240

.  

 

É utópico, portanto, pensar o capitalismo como um  capitalismo justo.  O mercado se 

rege por critérios de eficiência, não de justiça e igualdade. Ele é um “soberbo órgão de criação 

de riqueza, mas não um mecanismo competente de distribuição de renda”
241

.  Dados recentes 

mostram que um quarto da população mundial vive em pobreza absoluta, enquanto 15% da 

população foi responsável por 70% de toda a produção e consumo no planeta
242

.  

 

Por essa razão a intervenção estatal – por meio de políticas fiscais e monetárias – não é 

apenas necessária ao adequado funcionamento da economia mas também, e principalmente, 

imprescindível para a sobrevivência da sociedade e para a realização da justiça social.  Como 

se verá adiante, a tributação é um dos mecanismos de adequação econômica e social.  Em 

outras palavras, o sistema tributário faz parte do sistema econômico e sobre ele exerce 

influências, que podem e devem ser direcionadas, pelo Estado, no sentido de evitar o 

desemprego ou a inflação, de possibilitar a redistribuição de renda, a prestação de serviços 

públicos e realização de investimentos necessários ao desenvolvimento do país.  

 

Assim, os tributos, antes de serem um mero meio de obtenção de recursos para 

engrandecer o patrimônio estatal, é item essencial à vida social e, portanto, é bem jurídico de 

titularidade não apenas do Estado mas de todos os cidadãos.  

 

Atualmente assiste-se a um processo de „mundialização‟ do capital, que se caracteriza 

pela crescente concentração e livre mobilidade do capital financeiro.  Esse processo 

possibilita maiores taxas de crescimento econômico, em razão da maior disponibilidade de 

poupança, maior eficiência nos investimentos, direcionando os recursos existentes para as 
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oportunidades mais produtivas, maior disponibilidade de instrumentos para gerenciamento de 

riscos financeiros por parte de governos e empresas e mais facilidade de financiamento de 

déficits fiscais, já que os governos deixam de depender apenas dos mercados domésticos
243

. 

 

Essa modalidade de capital, por sua volatilidade, é capaz de ultrapassar todas as 

barreiras geográficas e políticas, no que se denomina de „acumulação flexível‟
244

.   

 

Por outro lado,  nesse processo elevam-se os riscos macroeconômicos decorrentes da 

entrada ilimitada  de capitais nas economias de países em desenvolvimento, afetando o 

mercado monetário e de bens e serviços, uma vez que a aplicação desses capitais ultrapassa o 

âmbito de cada um dos Estados nacionais.    

 

Concluindo, o controle do mercado, antes ao alcance da regulação interna pelo Estado, 

inicialmente através de suas normas administrativas próprias, e posteriormente por meio de 

normas penais nacionais, tende a cumprir o prognóstico vislumbrado por Karl Marx:  (i) a 

livre mobilidade dos capitais, o derrubamento efetivo de fronteiras com a intensificação da 

internacionalização dos investimentos; (ii) a concentração e centralização de capitais, 

passando às empresas transnacionais o poder de decidir, sem a intervenção do Estado, os 

rumos das economias nacionais
245

. 

 

A expansividade do direito penal, em matéria econômica é, sem dúvidas, consequência 

desse processo de „mundialização‟ da economia.   Consideram-se, assim, dois os principais 

fatores que impulsionaram, desde o fim da segunda guerra mundial e permanecem 

estimulando a expansão do direito penal econômico: a configuração de um Estado  Social e a 

universalização das relações econômicas246.  
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Em razão, justamente, do que se pode denominar de „expansividade‟ do direito penal 

econômico, decorrem suas especificidades: 

 

1 -  a dependência de circunstâncias históricas e geográficas  

 

Como explica Esteban Righi
247

, no início do século  XX a tutela penal se concentrava 

na proteção da ordem econômica, ou seja, no conjunto estático de normas, deixando à 

iniciativa privada a tarefa de produzir riquezas conforme as leis de mercado.   

 

Dos anos trinta até a década de setenta do século passado o direito penal econômico 

passou a abranger normas de ingerência na própria atividade econômica privada, provocando 

efeitos no sistema econômico, com o intuito de promover e manter o desenvolvimento.  

 

Em seguida, a partir dos anos oitenta do século XX, o direito penal econômico adquire 

uma amplitude tal que dificulta a individualização do  bem jurídico tutelado, pois passa a  

proteger o sistema econômico como modo de produção, distribuição e circulação de riquezas.  

Comporta, assim, uma diversidade de valores e interesses não especificamente identificados, 

entre os quais se podem citar a distribuição de renda e o meio ambiente.  

 

Como exposto, essa expansividade decorre da natureza dos bens jurídicos tutelados, 

distintos dos demais bens normalmente sob proteção penal, como a vida, valor ontológico da 

humanidade e de titularidade individual.   No entanto, percebe-se que, em tempos de paz ou 

de guerra, em meio à crise ou à prosperidade, é possível identificar um grupo de normas  

penais econômicas atuando em qualquer sociedade.  Tem-se atribuído essa continuidade não a 

valores especificamente determinados e imutáveis, mas a valores constitucionalmente 

relevantes, no que Esteban Righi denominou de „Constituição econômica‟
248

.   

 

Nesse sentido vale mencionar o Livro Verde elaborado pela Comissão das 

Comunidades Europeias em 2001 tendo por objetivo a proteção dos interesses financeiros da 

Comunidade Econômica Europeia.  Transcreve-se abaixo o trecho introdutório do referido 
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documento, a fim de demonstrar a correlação entre tempo, espaço, e medidas de regulação 

penal econômica:  

 

A necessidade de reprimir de forma mais efectiva os autores da 

criminalidade lesiva dos interesses financeiros das Comunidades Europeias levou a 

Comissão a propor a criação, neste domínio, de um Procurador Europeu. Esta 

proposta, porque merece ser aprofundada e, ao mesmo tempo, amplamente 

discutida, justifica hoje a apresentação pela Comissão do presente Livro Verde
249

. 

 

   

2 – a pertinência ao direito penal secundário 

 

Os crimes que compõem o direito penal clássico ou de justiça protegem bens jurídicos 

que “tem uma representação de valor preexistente na consciência jurídica da comunidade”250  

e pertencem ao que se considera o patrimônio cultural comum da humanidade, como a vida e 

a liberdade.  

 

Já em relação os delitos pertencentes ao direito penal secundário, como o é o direito 

penal econômico: 

 

 “só a partir da consideração do comportamento proibido  é possível 

identificar e recortar em definitivo o bem jurídico  ... A determinação do bem 

jurídico é normalmente um posterius em relação à conformação legal-impositiva da 

incriminação”
251.  
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 DIAS, Jorge de Figueiredo e ANDRADE, Manuel da Costa. O crime de fraude fiscal no novo Direito 
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 DIAS, Jorge de Figueiredo e ANDRADE, Manuel da Costa. O crime de fraude fiscal no novo Direito 

Penal Tributário Português. In: Direito Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários. Volume II. 

Coimbra: Coimbra, 1999, p. 418. 



 

 93  

3 - a mutabilidade de interesses econômicos abrangidos pela tutela penal  

 

Outra especificidade do direito penal econômico refere-se à mutabilidade dos 

interesses abrangidos pela pretensão protetiva, seja em razão de mudanças na própria 

economia, seja em função de questões políticas e sociais.   

 

O desenvolvimento da sociedade pós-industrial conduziu ao que se chama de 

„sociedade de riscos‟.  A criminalidade passa a se caracterizar por uma redução dos perigos 

para as pessoas individualmente consideradas, em  razão da redução de delitos praticados com 

violência contra a pessoa.  Concomitantemente, elevam-se os índices de ocorrência de crimes 

contra a coletividade, por atingirem bens de titularidade coletiva como o meio-ambiente, as 

relações de consumo, a saúde pública, e os patrimônios histórico e cultural.  Tais modalidades 

criminosas costumam ser praticadas principalmente por meio de atividades empresariais252.  

 

Essa situação enseja, aditivamente, uma “elevadíssima sensibilidade ao risco” e uma 

“obsessão pela segurança”, que tende a resultar em uma expansividade do direito penal 

econômico253.   

 

Ademais, a dependência situacional do direito econômico e do direito penal 

econômico produz, em geral,  um conflito de leis no tempo.  Há leis feitas para estarem em 

vigor por determinado período, previamente fixado na própria lei, a exemplo de restrições à 

importação de certos bens.  Tais questões são resolvidas por princípios do direito penal, como 

o da retroatividade da lei mais benigna
254

.      

 

Ocorrem também, no âmbito do direito penal econômico, os chamados conflitos 

aparentes de leis.  No direito penal tributário, costuma-se exemplificar recorrendo-se ao 

estelionato (art. 171 do Código Penal), em relação à sonegação fiscal (art. 1º da Lei nº 

8.137/1990), considerado tipo especial
255

 relativamente ao delito anterior. Outras vezes, o 

                                                 
252

 VALLE, Carlos Pérez del. Introducción al derecho penal económico. In.: BACIGALUPO, Enrique (Dir.). 
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254
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agente, com o objetivo de praticar um delito econômico, utiliza meios que configuram outras 

condutas delitivas.  No campo penal tributário, por exemplo, são absorvidos
256

 pela sonegação 

fiscal do art. 1º da Lei nº 8.137/1990, a falsificação de documento público, a falsificação de 

documento particular, a falsidade ideológica e o uso de documento falso
257

 (arts. 297, 298, 

299 e 304, respectivamente, todos do Código Penal).   

 

4 – a tradicional natureza administrativa da regulação econômica 

  

Partindo da clássica distinção entre ilícitos criminais – vinculados ao valor de justiça - 

e administrativos – relacionados ao valor bem-estar da administração pública258 -  concluía 

parte da doutrina que as normas do direito penal econômico pertenciam à segunda categoria e, 

assim, seu descumprimento não significaria lesão ao ordenamento jurídico e, 

consequentemente, não caberia  aplicação de pena.   

 

O direito penal econômico seria simples conjunto de medidas de ordem, cuja 

inobservância feriria a ordem pública, mas não o direito. Logo, as condutas contrárias às 

medidas de ordem não seriam  antijurídicas, mas simplesmente antiadministrativas
259

. Dessa 

forma, ainda que tais normas fossem editadas sob a forma de regras de direito penal, seriam 

sempre, materialmente, normas administrativas, tradicionalmente associadas ao „direito penal 

secundário‟260.   

 

Concluía ainda a doutrina que, por serem normas administrativas, poderiam ser 

aplicadas conforme juízo  de conveniência e de oportunidade a critério da administração 

Pública, o que as afastaria do princípio da estrita legalidade penal
261

.   
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257
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Atualmente, esse entendimento pouco prevalece no âmbito do direito penal tributário, 

como se verá mais adiante.   

 

5 -  a predominância de elementos que requerem juízos de valor nos tipos penais 

 

 Os crimes econômicos se controem, geralmente, repletos de elementos normativos em 

relação aos quais o intérprete deve buscar em outras normas o significado
262

.   

 

Ademais, citicam-se as leis  penais „em branco‟, ou „abertas‟, pois obrigam o aplicador 

do direito a buscar o conteúdo da lei penal pela ampla compreensão de seus possíveis 

sentidos, muitas vezes somente possível por meio da consolidação do entendimento 

jurisprudencial, como ocorre com o conceito de tributo263 na aplicação do art. 1º da Lei nº 

8.137/1990.  

 

A construção de tipos „abertos‟ é considerada pouco recomendável em razão do 

princípio da tipicidade penal.  Essa característica não é, no entanto,  prerrogativa do direito 

penal econômico
264

.   Neste sentido, deve-se ressaltar a complexidade da matéria, visto que 

muitas vezes a configuração do crime requer a leitura de documentos contábeis, ou referentes 

à gestão de empresas, ou a atividades cambiais, acionárias ou de comércio exterior. De fato, 

tal característica específica do direito penal econômico dificulta também a adoção de uma 

política legislativa capaz de prever as inúmeras situações delitivas, a fim de desestimular sua 

ocorrência.  Este aspecto justifica, também, as dificuldades de codificação do direito penal 

econômico e sua pouca eficiência quanto à prevenção dos delitos.     

 

Segundo Tiedemann
265

, tais normas seriam inconstitucionais, se é a administração, e 

não o legislador, a determinar o bem jurídico protegido.  É possível, segundo o autor, deixar a 

cargo da administração a verificação da ocorrência da lesão a bem jurídico, ou seja, a 
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ocorrência fática do tipo penal, desde que previamente especificado na lei penal.  Um bom 

exemplo de norma penal em branco aceita como constitucional  é o art. 1º da Lei nº 

8.137/1990, que tipifica a supressão ou redução de tributo.  Ora, a caracterização da supressão 

ou redução de tributo só pode ser verificada, única e exclusivamente, pela administração 

tributária.    

 

Por outro lado, uma lei penal que tipifique, por exemplo, o descumprimento de 

determinado decreto do executivo, é lei penal em branco  inconstitucional, pois transfere para 

a administração não apenas a verificação da ocorrência da conduta lesiva ao bem jurídico 

tutelado, mas a própria identificação desse bem.       

  

Outro ponto controverso refere-se ao uso de presunções que, segundo Tiedemann, são 

inadmissíveis, por significarem a presunção de culpabilidade inaceitável no âmbito do direito 

penal. O autor cita, expressamente, dispositivo legal alemão que punia o proprietário da 

empresa que não lograva provar haver adotado o cuidado devido, no comércio, de modo a 

evitar o cometimento da infração, pelo empregado
266

.  Nesses casos, verificam-se duas ordens 

normativas, a jurídico-econômica, descumprida (dever do comerciante de cuidar, com zelo, 

dos atos de comércio praticados em seu estabelecimento),  e a jurídico-penal, segundo a qual 

não se pode afirmar ter havido descumprimento (a responsabilidade penal do empresário por 

conduta praticada por outra pessoa, ainda que seu empregado).  

 

Ainda em relação às presunções, tão comuns no direito tributário267, Klaus Tiedemann 

chega a admiti-las, quando referentes à verificação da existência de crédito tributário, nos 

seguintes termos: 
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 TIEDEMANN, Klaus. Lecciones de Derecho Penal Económico. Barcelona: PPU, 1993, p. 138. 
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“Por outro lado, as coisas podem ser diferentes se a presunção, como 

por exemplo no direito fiscal, estabelece uma determinada dívida fiscal cuja 

declaração e realização é protegida pelo direito penal fiscal, de modo similar 

ao que ocorre no tipo penal de infração ao dever de alimentos (...) A 

interpretação teleológica identifica aquilo que é penalmente relevante e, 

especialmente, o que é objeto de proteção penal”
268

.     

  

Segundo o autor, é possível a utilização de formas genéricas, a exemplo do artigo 69 

da Lei nº 8.078/1990, Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual  é crime deixar de 

organizar dados fáticos, técnicos e científicos que dão base à publicidade.  Em sentido oposto,  

o autor  Cláudio Brandão entende que  “o legislador esqueceu-se de dizer como esses dados 

devem ser organizados, por exemplo, e qual o alcance destes mesmos dados”
269

. 

 

6 – a interpretação da lei penal sob critérios econômicos 

 

Relativamente à construção e interpretação de tipos penais econômicos, Klaus 

Tiedemann cita a chamada „interpretação econômica‟, que entende nada mais ser que a  

utilização da interpretação teleológica do direito.  No Brasil, o artigo 118 da Lei nº 

5.172/1966, Código Tributário Nacional prevê expressamente  a interpretação econômica dos 

fatos e o parágrafo único do artigo 116 desta mesma lei permite a desconsideração de fatos 

simulados. São dispositivos extrapenais que, se aplicados no âmbito do direito penal, 

adquirem características de clara inconstitucionalidade.    

                                                                                                                                                         
O arbitramento da receita pelo levantamento quantitativo por espécie de quantidade de matérias-primas e 

produtos intermediários utilizados no processo produtivo da pessoa jurídica  (Lei nº 9.430, de 1996, art. 41). 
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mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa jurídica, regularmente intimado, não 

comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações (Lei nº 

9.430, de 1996, art. 42). 

A distribuição disfarçada de lucros apurada pela alienação ou aquisição de ativo a ou de pessoa ligada por 

valor notoriamente inferior ao valor de mercado (Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 60, e Decreto-Lei nº 2.065, 

de 1983, art. 20, inciso II).  
268
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Barcelona: PPU, 1993, p. 139. 
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Como solução para evitar leis penais econômicas inconstitucionais pelo uso indevido 

de tipos abertos, Tiedemann sugere a utilização da “cláusula de remissão inversa”
270

, de modo 

que a norma administrativa, a ser mencionada no tipo penal, contenha, em seu texto, expressa 

referência à lei penal que dela se utilizará. 

 

7 – a prescindibilidade do efetivo dano ao bem jurídico  

 

Cita-se também como especificidade do direito penal econômico a existência de tipos 

delitivos de lesão abstrata do bem jurídico, ou crimes de perigo
271

, característica não exclusiva 

do direito penal econômico.   

 

A tipificação de condutas lesivas, em abstrato, só é possível quando a própria norma 

penal prevê a hipótese
272

, a exemplo dos crimes de perigo comum (arts. 250 a 259 do Código 

Penal), ou contra a saúde pública (art.s 267 a 285 do Código Penal), por exemplo.  

 

Essa não foi, no entanto, a opção do legislador nacional ao tipificar a conduta do crime 

de sonegação fiscal que exige o dano ao erário consubstanciado por uma „redução ou 

supressão do tributo‟.  

 

Tem esta tese por objeto, aliás,  a demonstração de que o delito de sonegação fiscal 

deve ser configurado como crime de perigo abstrato, prescindindo do dano efetivo e de 

concreta ameaça ao bem jurídico que, no caso, propõe-se ser o dever fundamental e solidário 

e pagar tributos não vinculados.     

 

8 – a exigência da especial intenção de obter de vantagem  

 

Afirma ainda parte da doutrina que o delito econômico exige a presença de uma  

intenção especial de agir, que é a de obter vantagem ilícita, um ganho ou lucro maior que o 
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legalmente esperado  para aquela atividade empresarial.  Esse elemento subjetivo do tipo é 

tido como indispensável à reprovabilidade da conduta
273

.  

 

Deve-se distinguir o dolo previsto no tipo penal do intuito de lucrar,  que é inerente à 

própria atividade econômica capitalista
274

.  Ainda quanto ao elemento subjetivo do tipo, 

ressalte-se que as normas penais econômicas significam, algumas vezes, normas de 

„cuidado‟
275

, como ocorre no âmbito da responsabilidade penal relativamente a alimentos e a  

medicamentos. A garantia constitucional de liberdade profissional e empresarial exige, no 

entanto, que tais normas de „cuidado‟ sejam interpretadas de forma restritiva, sob pena de 

gerar insegurança jurídica.  

 

9 – a titularidade transindividual dos bens jurídicos tutelados 

 

São especiais, também,  as características das vítimas, no sentido de configurarem um 

conjunto economicamente delimitado, como  os consumidores, por exemplo.  

 

Sendo o sujeito passivo do delito o titular do bem jurídico violado ou ameaçado de 

lesão, sua identificação depende da eleição do objeto considerado merecedor da tutela.  

 

Por exemplo, se se considera, no crime de sonegação fiscal, o erário o bem jurídico 

protegido, a vítima imediata é o Estado276.  Subsidiariamente, é atingida a coletividade e, 

paradoxalmente, o próprio sujeito ativo que comete o delito, porque sua conduta o priva de 

algumas prestações que, de modo genérico, o Estado poderia lhe fornecer.  

 

10 -  a conduta criminosa ser, essencialmente, uma atividade empresarial 
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Os crimes econômicos se caracterizam, aditivamente, por decorrerem em geral de 

condutas não individuais, compreendendo um modo de atuar conjunto
277

, empresarial.  Tal 

característica é de suma relevância, visto ser a empresa “a célula essencial na estrutura e no 

desenvolvimento econômicos”278.   

 

A questão da responsabilidade da pessoa jurídica – o princípio societas delinquere non  

potest –  o fenômeno da transnacionalização da delinquência econômica e o princípio da 

territorialidade da lei penal têm sido apontados como características especiais dos crimes 

econômicos.   

 

No que tange à responsabilização penal tem-se pacificado o entendimento de que é 

mais importante determinar quem atua como diretor ou gestor da empresa, principalmente no 

caso de crimes omissivos.     

 

Questiona-se, aditivamente, se deve haver, nas empresas, responsabilização do sócio 

gerente pela conduta ilícita praticada pelos empregados, segundo seu dever de vigilância.  Ou 
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praticar infrações sujeitas a penas ou medidas de segurança superiores a quatro meses, que visem ou sejam meios 

para obtenção de vantagens patrimoniais ou interferir abusivamente na atuação das autoridades públicas: “une 

association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon concertée em vue 

de commettre des infractions punissables d‟une peine privative de liberte ou d‟une mesure de sûreté privative de 

liberte d‟um maximum d‟au moins quatre ans ou d‟unes peine plus grave, que ces infractions constituent une fin 

em soi ou um moyen pour obtenir des avantages patrimoniaux et, le cas échéant, influencer indûment le 

fonctionnement des autorités publiques”. FONTANAUD, Daniel. Criminalité Organisée. In: Revue 

Internationale de Droit Penal. Le Droit Pénal de L‟Union Européenne. 77e anée. 1er/2e trimestres. 2006. 

Ramonville Sainte Agne: Érès, 2007, p.194.      
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ainda se todos os sócios devem responder pela conduta delituosa de um deles, pois todos os 

participantes da sociedade teriam, em tese, o dever jurídico de impedir que os demais 

prejudicassem, de algum modo, a própria sociedade ou terceiros.  Segundo Tiedemann, tal 

obrigação deve ser negada, “à luz do princípio da autonomia do indivíduo que, com razão, é 

reconhecido como limitador da responsabilização penal”
279

.    

 

11 – o  reduzido grau de reprovação pessoal ao autor da conduta típica  

 

A reprovação da sociedade ao delinquente econômico é bastante reduzida.  Enquanto o 

autor dos crimes comuns é considerado, em geral, alguém socialmente perigoso, o agente de 

infrações econômicas é considerado, quando muito,  um indivíduo descomprometido com os 

interesses gerais da coletividade, um mero descumpridor de “deveres econômicos frente ao 

Estado”280.  

 

Os delinquentes econômicos, por outro lado, compõem, em geral, um grupo dotado de 

recursos e poderes, inclusive para buscar sua impunidade.  Nesse sentido é elucidativo o 

estudo realizado junto aos empregados de um banco suíço – pessoas conhecedoras dos 

reflexos da referida delinquência - que apesar de “qualificar os crimes de colarinho branco 

como condutas muito graves, são ainda mais severos em relação aos crimes comuns”281.  

 

Quanto às sanções adequadas a atingir tal modalidade criminológica, tem-se 

recomendado a adoção de penas privativas de liberdade, não conversíveis em outras formas  

de sanção, e de curta duração, como mais aptas a dissuadir o delinquente econômico.   De 

qualquer forma, punições como suspensão de funcionamento ou multas não têm sido bem 

vistas, face os efeitos produzidos sobre terceiros, como o desemprego, no primeiro caso e a 

transferência do ônus financeiro aos consumidores, no segundo.  

                                                 
279

 “a la luz del principio de autonomia humana que, com razón, se reconece como un   principio limitador 

de la responsabilidad penal”. TIEDEMANN, Klaus. Lecciones de Derecho Penal Económico. Barcelona: PPU, 

1993, p. 166. 
280

“deberes económicos respecto al Estado”. VALLE, Carlos Pérez del. Introducción al derecho penal 

económico. In.: BACIGALUPO, Enrique (Dir.). Curso de Derecho Penal Económico. Madrid: Marcial Pons, 

2005, p. 22.  
281

 “do qualify white-collar offenses as very serious acts, they are still more punitive with regard to ordinary 

crimes”. ISENRING, GiangLy. Perception of seriousness and concern about white-collar crime: some results of 

an opinion survey among swiss banks. In: European Journal on Criminal Policy an Reasearch. Volume 14 – 

Number 4. December 2008. Heidelberg: Springer Customer Service Journals, s/p.     
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12 -  a efetividade do direito penal econômico ser, ela própria, um dos fatores de 

influência da atividade econômica 

 

A aplicação de sanções contra as pessoas – em geral os gestores de sociedades 

empresariais  – que praticam crimes econômicos deve ser considerado como um dos 

elementos do sistema econômico, pois altera a alocação dos recursos de produção e dos bens e 

serviços produzidos.  

 

Por ser a atividade econômica uma atividade empresarial, é inegável que as normas  

penais,  e em especial sua efetividade, influem na conduta das empresas, por meio de seus 

sócios, diretores e  gerentes,  frente à criminalidade.  

 

13 – a tendência universalizante da criminalidade econômica 

 

A delinquência econômica, que até os anos oitenta do século passado se desenvolvia 

em determinados territórios nacionais, hoje se faz presente “em lugar nenhum”282, como 

explica José de Faria Costa.   Continua o autor constatando que “procurar ou destrinçar quem 

é quem, por exemplo, na cadeia de autoria se torna, não só tarefa labiríntica mas também 

atitude ... que tem muito de exasperante síndrome de Sísifo” 283.  

 

A preocupação com a criminalidade transnacional tem sido evidenciada pelas 

tentativas de harmonização das legislações penais, bem como do compromisso de prestação 

de mútua assistência técnica, pelos países que compõem a Comunidade Econômica 

Europeia284. 

 

                                                 
282

 COSTA, José de Faria. O fenómeno da globalização e o direito penal económico.In.: Direito Penal 

Económico e Europeu: Textos Doutrinários. Volume III. Coimbra: Coimbra, 2009, p. 99. 
283

 COSTA, José de Faria. O fenó meno da globalização e o  direi to  penal  económico.  In.: 

Direito Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários. Volume III. Coimbra: Coimbra, 2009, pp. 99 e 100. 
284

 FONTANAUD, Daniel. Criminalité Organisée. In: Revue Internationale de Droit Pénal. Le Droit Pénal 

de L‟Union Européenne. 77e anée. 1er/2e trimestres. 2006. Ramonville Sainte Agne: Érès, 2007, pp. 194 e 195. 
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Enfim, a natureza específica da criminalidade econômica, como afirma Carlos Pérez 

del Valle, afeta a: 

 

 “concepção clássica das garantias próprias do direito penal (crise do 

princípio da legalidade – por exemplo: relativização do mandato de determinação – 

e da culpabilidade – por exemplo: debate em torno da responsabilidade penal das 

pessoas jurídica; mas também a <administrativização> do direito penal”
285

.  

 

O desenvolvimento do direito econômico
286

 tornou necessária a afirmação da  

autonomia do direito penal econômico, em relação ao próprio direito econômico em 

surgimento. 

 

Esteban Righi
287

 relaciona as objeções que foram formuladas contra o estabelecimento 

de um direito penal econômico, considerando-as atualmente superadas.  

 

Tais críticas foram formuladas por Sebastian Soler
288

 e se referem, em primeiro lugar, 

à ausência de um bem jurídico determinado, tendo como premissa a não intervenção do 

Estado na economia.  Ora, apenas ao reconhecer  a possibilidade de ação do Estado, para além 

da proteção de bens jurídicos individuais, mas abrangendo também a tutela de interesses  do 

conjunto da comunidade, torna-se viável a construção do direito penal econômico.  A 

realidade demonstra que não há, mesmo nas  economias capitalistas liberais, a hipotética 

ausência total de interferência estatal.   Ao contrário, em todas as sociedades são punidas 

condutas como o contrabando e o descaminho, ainda que sob pretexto de se tratarem de 

crimes contra o patrimônio, qualificado pelo sujeito passivo, o Estado.   

                                                 
285

 “concepción clásica de las garantias próprias del Derecho penal (crisis en el princípio de legalidad – por 

ejemplo: relativización del mandato de determinación – y de culpabilidade – por ejemplo: debate en torno de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas; pero tambíen la <administrativización> del Derecho 

penal”.VALLE, Carlos Pérez del. Introducción al derecho penal económico. In.: BACIGALUPO, Enrique 

(Dir.). Curso de Derecho Penal Económico. Madrid: Marcial Pons, 2005, p. 23. 
286

 Segundo  Celso Ribeiro Bastos, pode-se conceituar o direito econômico como sendo “o ramo autônomo 

do direito que se destina a normatizar as medidas adotadas pela Política Econômica através de uma ordenação 

jurídica, é dizer, a normatizar as regras econômicas, bem como a intervenção do Estado na economia”. 

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Econômico. São Paulo: Celso Bastos, 2004, p. 52. 
287

 RIGHI, Esteban. Los Delitos Económicos. Buenos Aires: AdHoc Villela, 2000, pp. 37 e ss.  
288

 SOLER, Sebastian. Primeras Jornadas Nacionales de Derecho en San Nicolas sobre “El derecho y la 

inflación”. La Razón, 8 de octubre, Buenos Aires, 1964; “El llamado derecho penal economico”. Revista 

Mexicana de Derecho Penal, 4ª época, nº 17, México, 1975, pp. 35 e ss., upud RIGHI, Esteban. Los delitos 

económicos. Buenos Aires: Ad-hoc, 2000, pp. 37 e ss. 
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Em segundo lugar,  Soler
289

  defende a indivisibilidade do direito penal não admitindo, 

portanto, sua subdivisão em ramos distintos.  Em resposta a essa preocupação, Esteban  Righi 

prevê a possibilidade de subdivisões do direito penal, em conformidade com os diversos bens 

jurídicos tutelados, ressalvando serem todas elas submissas aos princípios gerais do direito 

penal e, portanto, não autônomas.  

 

A terceira objeção, também apontada por Soler
290

, refere-se ao aspecto formal do 

direito penal, composto por um conjunto de leis extravagantes, não passíveis de codificação e 

assemelhando-se a um sistema legislativo conjuntural ou de exceção.  No entanto, o direito 

penal econômico possui essa característica por ter-se construído aos poucos, à medida que a 

própria economia se ia desenvolvendo.   Dessa forma, foram surgindo leis que previam crimes 

contra a ordem econômica, ao lado de meras infrações administrativas.  Ou leis que criavam 

instrumentos de regulação estatal e, concomitantemente, estabeleciam sanções penais para 

proteger esses instrumentos.  Todas, simplesmente, em razão de novas realidades que 

indicavam a necessidade de sua edição, caracterizando o que se conhece por direito penal 

secundário.   

 

O quarto impedimento à existência do direito penal econômico
291

  é associada a seu  

conteúdo, isto é, a seu aspecto material, haja vista a convicção, à época do liberalismo 

caracterizado pelo „laissez faire‟, da impossibilidade de intervenção estatal nas economias 

capitalistas.  Segundo essa corrente, seria inerente ao capitalismo a não intervenção estatal, 

exceto quanto à proteção de setores desfavorecidos, como os consumidores, por exemplo.  

Apesar de se pensar que somente nas economias socialistas se justificaria a existência de um 

direito penal econômico,  as crises da economia já anteriormente destacadas foram suficientes 

para demonstrar a necessidade de atuação do Estado, seja como agente regulador – fixando 

taxas de juros e de câmbio, emitindo moeda, comprando e vendendo títulos, tributando e 

                                                 
289

 SOLER. Primeras Jornadas Nacionales de Derecho en San Nicolas sobre “El derecho y la inflación”. La 

Razón, 8 de octubre, Buenos ires, 1964; “El llamado derecho penal economico”. Revista Mexicana de Derecho 

Penal, 4ª época, nº 17, México, 1975, pp. 35 ss., upud RIGHI, Esteban. Los delitos económicos. Buenos Aires: 

Ad-hoc, 2000, p. 37. 
290

 SOLER, RIGHI, Esteban. Los delitos económicos. Buenos Aires: Ad-hoc, 2000, p. 38. 
291

 AMPUERO, RIGHI, Esteban. Los delitos económicos. Buenos Aires: Ad-hoc, 2000, p. 39.  
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concedendo benefícios fiscais, ou  efetuando gastos de custeio ou investimento – seja como 

agente econômico – produzindo e consumindo bens e serviços.   

 

Ocorre que, justamente nas economias socialistas, em que toda a atividade econômica 

é exercida diretamente pelo Estado, não se pode falar em direito penal econômico, mas sim 

num ramo específico do direito administrativo
292

 voltado para a regulação da atividade de 

produção e distribuição de bens e serviços que é exercida exclusivamente pelo Estado. 

 

Enfim, o direito penal econômico pode ser conceituado como o “conjunto de normas 

jurídico-penais que protegem a ordem econômica”293, consistindo em ramo do direito penal 

caracterizado pela tutela a uma diversidade de bens jurídicos específicos, de titularidade 

transindividual e dependente de circunstâncias históricas e geográficas determinantes.    

 

Klaus Tiedemann
294

 sistematiza os bens jurídicos tutelados em conformidade com a 

tendência expansiva do direito penal econômico.  Para tanto, elegeu como critério o âmbito de 

atuação dos efeitos da conduta típica, seja  sobre o comércio exterior ou sobre a economia 

interna.   Segundo o autor, dentro da economia interna os interesses protegidos podem se 

referir a bens jurídicos de titularidade do próprio Estado ou do setor privado da economia.      

  

Tiedemann elenca, dessa forma, crimes relacionados à ordem econômica 

internacional, voltados:  (i)  para proteção da concorrência entre empresas no âmbito 

supranacional; (ii) ao combate ao contrabando e ao  descaminho, e (iii) contra a  evasão de 

divisas.  No âmbito interno ou nacional, menciona quatro diferentes campos de atuação do 

direito penal econômico, conforme bens jurídicos tutelados:  (i)   a Fazenda Pública;  (ii) os 

preços e os juros;  (iii) a livre concorrência; e  (iv) a veracidade das informações empresariais. 

 

Em razão da formação de blocos econômicos supranacionais, a exemplo da 

Comunidade Econômica Europeia
295

 (CEE) e do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) 
296

,  

                                                 
292

 RIGHI, Esteban. Los delitos económicos. Buenos Aires: Ad-hoc, 2000, p. 40. 
293

 RIGHI, Esteban. Los delitos económicos. Buenos Aires: Ad-hoc, 2000, p. 100. 
294

 TIEDEMANN, Klaus. Lecciones de Derecho Penal Económico. Barcelona: PPU, 1993, p. 38. 
295

 O Tratado para formação da Comunidade Econômica Europeia, assinado em 1957 em Roma, congrega a 

França, a Alemanha, a Itália e os países do Benelux numa Comunidade que tem por objectivo a integração 

através das trocas comerciais, tendo em vista a expansão econômica. Após o Tratado de Maastricht, a CEE passa 
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foram estabelecidas sanções decorrentes do descumprimento de normas relativas à 

manutenção da livre concorrência entre as economias dos países envolvidos. Houve a 

afirmação de regras de planificação comuns à  CEE, desde os anos oitenta, para os setores de 

produção de aço e carbono.   Em relação aos demais setores, como a agricultura, foram 

estipuladas regulamentações nacionais, relativas a subvenções e incentivos, cuja aplicação 

supranacional ainda não se encontra inteiramente harmonizada.  

 

Ainda quanto ao setor externo do direito penal econômico, as proibições se referem à 

importação e à exportação de mercadorias e de divisas. Klaus Tiedemann
297

 cita a  exportação 

não autorizada de armas de guerra, inclusive atômicas, biológicas e químicas,  a países em 

conflito como uma das condutas lesivas à economia, do ponto de vista externo.  

 

Em relação à legislação penal voltada para a economia interna, o principal objeto de 

tutela tem sido considerado o erário
298

, ou a Fazenda Pública, compreendido como o conjunto 

de ingressos do Estado, que compõem a receita pública estatal. No que se refere às receitas 

derivadas, cabe ao direito penal tributário assegurar a arrecadação estatal
299

.   

 

No entanto, como a legislação penal tributária contempla, também, infrações 

materialmente  administrativas, percebe-se que a lei penal é utilizada aditivamente pela 

administração pública para proteção de seus próprios interesses
300

.   Entre os delitos mais 

comuns citam-se as falsificações de documentos fiscais – notas fiscais, livros fiscais e 

declarações – a criação de empresas “fantasmas”,  e o registro de deduções indevidas, 

                                                                                                                                                         
a constituir a Comunidade Europeia, exprimindo a vontade dos Estados-Membros de alargar as competências 

comunitárias a domínios não económicos. Disponível em:  

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_eec_pt.htm.  Acesso em 28/09/2010. 
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 A Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai subscreveram em março de 1991 o Tratado de Assunção 

para criação do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), para compartilhamento de valores sociais, políticos e 

econômicos. Disponível em: 

http://www.mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=655&site=1&channel=secretaria&seccion=2#politico. Acesso 

em 28/09/2010. 
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 TIEDEMANN, Klaus. Lecciones de Derecho Penal Económico. Barcelona: PPU, 1993, p. 39. 
298

 TIEDEMANN, Klaus. Lecciones de Derecho Penal Económico. Barcelona: PPU, 1993, p. 40. 
299

 TIEDEMANN, Klaus. Lecciones de Derecho Penal Económico. Barcelona: PPU, 1993, p. 40. 
300

 No caso brasileiro, o parágrafo único do art. 1º da Lei 8.137/1990, que pune a desobediência 

administrativa com a mesma pena da sonegação fiscal, é exemplo dessa opção legislativa.  Na Alemanha, 

segundo Tiedemann, a falsidade de conteúdo dos balanços patrimoniais é crime, independentemente de produzir 

efeitos fiscais ou comerciais. TIEDEMANN, Klaus. Lecciones de Derecho Penal Económico. Barcelona: PPU, 

1993, p. 50.  
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correspondentes a incentivos fiscais, inexistentes
301

.    Ainda no que se refere à tributação, os 

delitos são praticados também mediante fraude, mesmo quando elas estão associadas à 

concessão de benefícios fiscais, como subvenções, subsídios e  incentivos.    

 

Relativamente ao mercado interno, há, adicionalmente,  normas penais econômicas 

voltadas para o controle de preços e taxas de juros.  Geralmente são estabelecidos limites à 

variação de preços e muitos casos não são solucionados pela via penal, mas sim pelo direito 

civil, por meio de normas de defesa dos consumidores, por exemplo.   

 

A economia interna é controlada também através de regras que visam  garantir seu 

correto funcionamento, o que, como exposto anteriormente, requer o funcionamento do 

mercado segundo as leis da livre concorrência.  Isso é feito através de controles por órgãos 

que concedem autorizações ou aplicam revogações.  Tais normas, ora de cunho 

administrativo, ora penal, sancionam a concorrência desleal, a publicidade enganosa, a 

corrupção econômica, a revelação de segredos industriais e comerciais, a usurpação de marcas 

e patentes,  a falsa indicação de procedência, a abertura e encerramento fraudulentos de 

empresas
302

, especialmente quanto à veracidade das informações em seus estatutos e contratos 

sociais
303

.   

 

São punidas, também, as fraudes contra investidores
304

, contra instituições financeiras 

e contra a bolsa de valores, mediante elaboração e apresentação de balanços e demonstrativos 

contábeis falsos ou incompletos.   Ademais, são estabelecidas sanções às atitudes empresariais 

que prejudicam o meio ambiente   Em geral, são sancionadas penalmente as condutas que são 

diretamente lesivas à ecologia, isto é, causam danos ao meio ambiente em razão da própria 

atividade empresarial, como por exemplo a poluição causada por dejetos industriais.   
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 Tiedemann cita o caso Reemtsma, em que muitos empresários alemães realizaram doações a partidos 

políticos, de forma indireta, através de instituições de utilidade pública, utilizando tais valores como deduções da 
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 Nesse campo, Tiedemann ressalta que as sociedades de capital, ou anônimas, sem responsabilidade sobre 
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TIEDEMANN, Klaus. Lecciones de Derecho Penal Económico. Barcelona: PPU, p. 45. 
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 Na liquidação das empresas, é comum a redução do ativo ou aumento do passivo, de forma a fraudar os 

credores.  
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 Inclusive pela ocultação, ao público, de fatos relativos  à empresa que podem levar investidores a 

adquirirem, com prejuízo, participações societárias, o que caracterizaria  um delito por omissão.    
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Outro bem jurídico usualmente abrangido pelo direito penal econômico é a segurança 

dos trabalhadores, juntamente com um conjunto de normas administrativas de  prevenção de 

acidentes. A seguridade social, por sua vez, também é protegida
305

, referindo-se à contratação 

de empregados sem pagamento dos direitos sociais previstos em lei ou sem formalização do 

contrato de trabalho.  Aditivamente, o direito penal econômico protege os consumidores, seja 

em razão da saúde humana, por seu consumo direto ou pelo uso de hormônios e outras 

substâncias em animais e vegetais, ou para impedir fraudes.    Além disso, são punidas as 

falsificações e utilizações de moeda, cheques e cartões de crédito falsificados.  

 

No  Brasil, como nos demais países, o direito penal econômico foi sendo delineado a 

partir do modelo econômico presente em cada etapa de seu desenvolvimento.  As 

particularidades da economia latino-americana, no entanto, dotaram o direito penal 

econômico brasileiro de características especiais.  

 

Tais particularidades decorreram do estágio de desenvolvimento econômico dos países 

da América Latina.  Como já exposto, Europa e Estados Unidos elaboraram modelos jurídicos 

de intervenção na economia, já industrializada,  voltados principalmente para solução de 

crises de estagnação econômica e de desemprego de fatores de produção, notadamente de 

mão-de-obra.   

 

Em quase todos os países latino-americanos, incluído o Brasil, o controle da economia 

foi direcionado para o esforço de industrialização surgido em meados do século passado306.   

 

As Constituições brasileiras de 1824 e de 1891 não continham dispositivos referentes à 

ordem econômica.  Somente a Constituição de 1934 a contemplou, para afirmar a liberdade da 

atividade econômica, ainda que a submetesse “aos princípios da Justiça e às necessidades da 

vida nacional”
307

.  
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 Atualmente, no Brasil, em razão de as contribuições previdenciárias e demais contribuições sociais serem 

classificadas como tributos, a seguridade social, do ponto de vista do recolhimento da parcela patronal ou da 
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sonegação fiscal e, consequentemente, sua supressão ou redução está afeta ao direito penal tributário.  
306

 Ver, nesse sentido, a obra „Formação Econômica do Brasil1, de Celso Furtado (São Paulo: Ed. Nacional, 

1987 ) em que o autor examina o processo histórico de formação da economia nacional a partir do século XVI 

até o final da década de 1950.  
307

 Art. 115 da CF/1934.  
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A vocação exclusivamente exportadora de matérias primas, praticada pela economia 

brasileira entre 1880 e 1914 criou um grave problema de desenvolvimento para o País pois, 

como ensina Cardoso de Mello, “a posição subordinada da economia brasileira na economia 

mundial capitalista está duplamente determinada: pelo lado da realização do capital cafeeiro e 

pelo lado da acumulação do capital industrial”
308

.           

 

A Constituição de 1937 foi inovadora, no sentido de prever, em seu artigo 135, a 

possibilidade de intervenção do Estado no domínio econômico.  A finalidade dessa 

intervenção só foi explicitada, no entanto, na Constituição de 1946, que determinava a 

repressão ao abuso do poder econômico tendente a dominar os mercados e a eliminar a 

concorrência
309

.   

 

Iniciava-se assim, após a segunda guerra mundial, o estímulo à industrialização que 

eclodiu nos países latino-americanos, organizado em torno da ideia de independência 

nacional, ou de substituição de importações. Tratou-se, no entanto, de um „capitalismo 

retardatário e restringido‟
310

, caracterizado pela intervenção do Estado como agente 

econômico, impulsionador da industrialização e, também, pela dependência da tecnologia 

originária do exterior.    

 

A Constituição de 1967, em seu artigo 157, e a Emenda Constitucional nº 01/69, no 

art. 160, mantiveram, com pequenas alterações, o texto do art. 148 da Constituição anterior, 

de 1946. 

 

Nesse processo de formação e afirmação do capitalismo industrial, os países em 

desenvolvimento adotaram inicialmente a legislação penal econômica americana, em especial 

as leis antitruste contra o abuso do poder econômico, a defesa dos consumidores e o controle 

de preços
311

.   Seguiram-se, à positivação desse tipo de intervenção do Estado na economia, as 
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discussões importadas da Europa sobre a natureza do direito penal econômico, sua autonomia 

e especificidades.  

 

Em suma, são aplicáveis ao Brasil as objeções já analisadas anteriormente relativas ao 

direito penal econômico. Houve ainda, no País, um fator agravante caracterizado pela  

tentativa por parte de setores econômicos privados de dominar o próprio Estado
312

, ora 

diretamente, por meio de agentes financiados e dispostos a atender aos interesses particulares 

desses setores, ou indiretamente, através de mecanismos de compra de benefícios, incentivos 

e  contratos.  

 

Some-se a isso a ausência, no âmbito nacional, de órgãos de política econômica ou de 

controle de agentes econômicos.  Inicialmente, buscou-se copiar a estrutura existente em 

países desenvolvidos, a exemplo da Federal Trade Comission americana
313

.  A eficácia de tais 

instituições, no entanto, dependia de decisões de governos pouco democráticos da época que 

correspondeu às décadas de sessenta a oitenta do século passado. Um bom exemplo está na 

criação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CADE, por meio da Lei nº 4.137, 

de 10 de setembro de 1962, cujas decisões só recentemente passaram a impedir, efetivamente, 

a formação de cartéis.  

 

Por força de seus arts. 170 a 181, os princípios da atividade econômica foram 

redefinidos pela Constituição de 1988, dando vez a uma identificação mais precisa dos bens 

jurídicos constitucionalmente relevantes, no âmbito econômico, tais como o trabalho, a livre 

iniciativa, a propriedade privada e sua função social, a livre concorrência, o direito do 

consumidor, o meio ambiente e o pleno emprego. 

 

Permanece, ademais, o imperativo da repressão ao abuso do poder econômico voltado 

à dominação dos mercados, nos termos do § 4º do art. 174 da Constituição Federal de 1988.   

 

Note-se que, de acordo com o artigo 173 da Constituição brasileira,  há uma evidente 

subsidiariedade do Estado na atividade econômica caracterizadora do capitalismo.  Tal 

configuração é constatada também pelas inúmeras alterações promovidas no art. 170 da 
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Constituição Federal, a partir da segunda metade dos anos 1990: a equiparação das empresas 

estatais às empresas privadas, quanto às regras de concorrência, a expansão da atuação 

estrangeira em setores como mineração, importação, prospecção e refino de petróleo, a 

criação de agências reguladoras e a edição da lei de concessões e permissões
314

.  

 

A incriminação de condutas lesivas à ordem econômica no Brasil é considerada, por 

Righi
315

, plena de deficiências, seja em razão de técnicas legislativas defeituosas – uso de leis 

penais em branco e tipos penais abertos, ou o estabelecimento de pressupostos de punibilidade 

de difícil prova – , ou pela falta de tribunais especializados para julgar crimes dessa natureza, 

ou ainda porque as sanções se mostraram desproporcionais, ora excessivamente brandas, ora 

rigorosas em excesso.  

 

Apesar dessas críticas, pode-se  desenhar um panorama das leis penais econômicas 

atualmente vigentes no ordenamento jurídico nacional. Assim, compõem o direito penal 

econômico os crimes contra a propriedade industrial
316

, os crimes de concorrência desleal
317

, 

os crimes contra a ordem econômica
318

, os crimes contra as relações de consumo
319

, os crimes 

contra a organização do trabalho
320

, os crimes contra o sistema financeiro
321

, os crimes contra 

as finanças públicas
322

, os crimes ambientais
323

,  e os crimes contra a ordem tributária
324

.  
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O Brasil vem desenvolvendo seu sistema penal econômico seguindo a tendência 

mundial325,  buscando minimizar os efeitos nocivos que o capitalismo „mundialista‟ pode 

causar, por meio de normas voltadas ao controle dos monopólios internacionais,  da evasão de 

divisas e da sonegação de tributos.   

 

Como adiante exposto de forma mais detalhada, a tributação compõe a ordem 

econômica e o correto funcionamento do sistema econômico requer o correto funcionamento 

do sistema tributário.  É nesse contexto, portanto, que exsurge o dever de pagar tributos não 

vinculados como dever fundamental e solidário dos cidadãos.  Tal dever deve ser, portanto, o 

objeto da proteção penal do crime de sonegação fiscal.   

 

Reitere-se que os crimes econômicos possuem características peculiares, distinguindo-

se dos delitos em geral pela tutela a um diversidade de bens jurídicos sujeitos a circunstâncias 

históricas e geográficas,  de titularidade  transindividual ou coletiva.  Relevante ainda lembrar 

que o  sujeito passivo desses crimes é,  de forma imediata, a sociedade, e que seus sujeitos 

ativos são,  em geral, um grupo organizado, de tendência transnacional e detentor de poderes 

econômicos.   
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2.2 O sistema econômico e a influência da tributação em seu 
funcionamento 

 

 

A economia é conceituada como a  ciência da escassez
326

, pois estuda “a eleição 

racional em um mundo (nosso mundo) onde os recursos são limitados em face das 

necessidades humanas”
327

.  É a ciência que procura responder às questões do „o que‟, „como‟ 

e „para quem‟ produzir, problemas que não existiriam se os recursos fossem ilimitados
328

.  

 

Poressa razão, é uma ciência que busca a eficiência -   a maximização do lucro, com 

minimização de custos.   Já foi explicado que a eficiência econômica abrange três distintos 

aspectos:  (i) o adequado volume de produção de bens e serviços  a dados preços e nível de 

emprego; (ii) a ocorrência do “ótimo de Pareto329”; e (iii) a verificação da eficiência de 

Kaldor-Hicks, isto é, a maximização da riqueza
330

.   Nesse capítulo se exporá um dos âmbitos 

da eficiência econômica,  aquele que se relaciona aos mercados de bens e serviços e 

monetário e que formam o que se conhece por sistema econômico.  

 

A economia procura explicar o que, como e para quem são produzidos bens e serviços 

por meio da análise de dois mercados: o de fatores  ou de recursos de produção – que abrange 

o capital, os recursos naturais e a tecnologia – e o de bens e serviços.   

 

No primeiro mercado as pessoas (ou famílias) agem como ofertantes, pois são as 

detentoras ou possuidoras desses fatores de produção: suas forças física e mental de trabalho e 
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seus patrimônios econômico e financeiro.  Nesse mesmo mercado atuam as empresas (ou 

unidades produtivas)  como demandantes, visto que utilizam os fatores de produção.  

 

No segundo mercado, dá-se o inverso: as pessoas atuam como demandantes de bens e 

serviços, pois são consumidoras,  e as empresas agem como produtoras e ofertantes desses 

bens e serviços.  

 

Esses mercados funcionam por meio de dois fluxos: o de produtos, ou real, e o de 

renda, ou monetário. Ressalte-se que esta é a concepção dita „clássica‟ de sistema econômico, 

que retrata o funcionamento da economia, como explica Paul Hugon
331

.   Nesse esquema, há 

dois agentes econômicos: as pessoas e as empresas.  Esclareça-se que o terceiro e quarto 

agentes – o Estado e os mercados externos – não foram explicitados, mas podem atuar, e de 

fato atuam,  no sistema.  

 

Sistematiza-se a atividade econômica conforme desenho abaixo
332

: 

 

Oferta de bens e serviços 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta de fatores de produção 
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Empresas 
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As pessoas ofertam fatores de produção, tais como trabalho, tecnologia e capital.  As 

empresas, após se utilizarem desses fatores de produção, ofertam às pessoas os bens e 

serviços produzidos (vestuário e alimentos, entre uma infinidade de outros).   

Simultaneamente, as empresas remuneram as pessoas pelos recursos utilizados, pagando-lhes 

salários, royalties e lucros, enquanto as pessoas pagam o preço pelo consumo dos bens e 

serviços produzidos pelas empresas.   

 

A economia é, assim, composta por uma infinidade de sub-mercados – de trabalho, 

alimentos, vestuário, etc – e em cada um deles ocorrem, simultaneamente, os fluxos real e 

monetário.   Nesses mercados, pressupõe-se que os agentes econômicos  - pessoas e empresas 

– agem racionalmente
333

.  

 

A racionalidade dos agentes econômicos somente é possível em determinadas 

circunstâncias específicas, isto é, no mercado concorrencial perfeito.  

 

A concorrência perfeita é caracterizada pelo funcionamento do mercado sob as 

seguintes condições
334

: 

 

1 – um grande número de pequenos agentes – demandantes e ofertantes – 

insignificantes em relação ao mercado, de modo que nenhum deles é capaz de determinar o 

preço ou a quantidade ofertada e demandada dos bens; 

 

2 – a homogeneidade dos produtos e dos fatores de produção, o que significa que os 

mesmos bens são substitutos entre si;  

  

3 – o pleno conhecimento, por parte dos agentes, das condições de funcionamento do 

mercado. 

 

                                                 
333

 POESNER, Richard A. El análisis económico del derecho. Mexico: Fondo de Cultura Económica, 1998, 

p. 11. 
334

 HARRISON, Jeffrey L. Law and Economics. St. Paul, Minn.: West Group, 2000, p. 21. 



 

 116  

O pressuposto da racionalidade dos agentes econômicos conduz às leis de 

funcionamento da economia
335

: 

 

1 – a lei da oferta e da demanda; 

 

2 – a lei da maximização da utilidade, pelas pessoas e empresas.  Em relação às 

empresas, essa lei garante que as unidades produtivas atuem sempre de modo a maximizar o 

lucro e a minimizar os custos, o que evidencia a utilização mais eficiente possível dos fatores 

de produção.  

 

Ao estudo individual de cada um dos mercados dá-se o nome de microeconomia. O 

funcionamento do conjunto dos mercados atuando de forma agregada, é, por sua vez, objeto 

de estudo da macroeconomia.  

 

Em um mercado, a curva de demanda representa as quantidades máximas procuradas, 

para todos os possíveis  níveis de preço alternativos.  Também mostra os preços máximos que 

serão pagos por diferentes quantidades desejadas.  

 

O quadro a seguir demonstra o funcionamento da demanda por gasolina em um 

mercado concorrencial perfeito
336

:  

 

Demanda por gasolina 

Preço por galão Quantidade 

$ 1,00 800 galões 

$ 1,05 750 galões 

$ 1,10 700 galões 

$ 1,15 650 galões 

$ 1,20 600 galões 
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De acordo com a tabela acima, vê-se que, à medida que o preço da gasolina aumenta, a 

quantidade demandada diminui.  Esse comportamento do demandante – no caso, o 

consumidor – torna a curva  negativamente inclinada, como se vê abaixo: 

 

 

Há duas razões pelas quais o consumo decresce quando o preço de um bem aumenta. 

A primeira delas chama-se efeito substituição; a segunda, efeito renda
337

.  

 

O primeiro fator que explica o consumo decrescente em relação à elevação do preço é 

a sua substituição por outro bem de utilidade similar.  Se o preço da gasolina aumenta, 

enquanto os preços dos demais bens não se alteram, a gasolina se torna relativamente mais 

cara que os demais bens.  Para o indivíduo, é racionalmente vantajoso  substituí-la por outro 

bem – o álcool combustível, por exemplo. Isso o leva a comprar menos gasolina e mais 

álcool.  

 

O segundo fator, o efeito renda,  decorre de uma redução na renda real do indivíduo. 

Quando a renda monetária do indivíduo permanece fixa, o fato de comprar  um bem por um 

preço mais elevado representa o mesmo que sofrer uma redução em sua renda real, ou seja, 

em seu poder aquisitivo. Com uma renda menor, o indivíduo passa a adquirir uma menor 

quantidade do bem, no caso, a gasolina.  
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O grau em que a demanda por um bem varia como consequência da alteração em seu 

preço é chamado „elasticidade preço da demanda‟
338

. Há produtos, como o sal alimentício, 

cuja demanda é pouco sensível a variações de preço – grandes reduções no preço do sal não 

são capazes de estimular um aumento significativo em seu consumo.  Por outro lado, há 

produtos, como os de demanda reprimida, a exemplo de bens de luxo, que possuem alta 

elasticidade preço. A elasticidade preço da demanda é medida por um coeficiente igual à 

divisão entre a percentagem de variação na quantidade demandada e a percentagem da 

variação do preço do bem
339

.    

 

 A curva de oferta,  por sua vez, indica as quantidades máximas de produtos e serviços 

ofertados pelas empresas no mercado, para um dado preço.  Mostra, também, os preços 

mínimos necessários para induzir os ofertantes a  colocar  no mercado as várias quantidades 

de bens.  

 

A oferta de gasolina, em um mercado concorrencial perfeito, pode ser representada por 

preços e quantidades exemplificados no quadro abaixo
340

:  

 

Oferta de gasolina 

Preço por galão Quantidade 

$ 1,00 600 galões 

$ 1,05 650 galões 

$ 1,10 700 galões 

$ 1,15 750 galões 

$ 1,20 800 galões 
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Para compreender por que a quantidade ofertada pelas empresas aumenta com a 

elevação do preço do produto, é preciso entender o conceito de custo marginal.  Como explica 

Harrison, “Custo marginal é o aumento do custo associado à produção de uma unidade 

adicional do produto”
341

.  

 

Exemplificando, se o custo total de produção de quatro unidades é de $ 4,00, e o custo 

total de produção de cinco unidades é de $ 5,00, o custo marginal da quinta unidade é de $ 

1,00. 

   

Assim, “A razão pela qual a curva de custo marginal e a curva de oferta são idênticas 

decorre de o produtor somente ofertar uma unidade adicional se o preço oferecido por esta 

unidade for, no mínimo, igual ao custo marginal para sua produção”
342

.  

 

O mercado é, portanto, o local em que se encontram as curvas de oferta e de demanda.  

É também no mercado que se formam o preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio de 

qualquer bem, produto, serviço e fator de produção.   
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Do ponto de vista microeconômico, pode-se analisar o mercado de trabalho (em que o 

preço é o salário), o mercado da moeda (em que o preço é a taxa de juros) e os diversos 

mercados de insumos, mercadorias e serviços. 

 

Da leitura dos dois quadros anteriores, constata-se que há um único preço para o qual 

as quantidades demandada e ofertada são iguais, que corresponde ao preço de $ 1,10 e à 

quantidade de 700 galões.  

 

Este é o ponto de equilíbrio para o mercado de gasolina, visto que não há, nessa 

situação, excesso ou falta do produto.  

 

Graficamente, o mercado de gasolina e seu ponto de equilíbrio, podem ser 

visualizados abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reitere-se que a análise dos mercados econômicos não é absolutamente alheia à 

realidade do direito penal econômico.  Tanto assim que, como já exposto, Klaus 

Tiedemann
343

, ao promover a sistematização dos crimes relacionados à ordem econômica o 

fez de acordo com os mercados: 
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1 -  internos, abrangendo (i)   a Fazenda Pública;  (ii) os preços e os juros;  (iii) a livre 

concorrência; e  (iv) a veracidade das informações empresariais; e  

 

2 – e externos, relativos a:  (i)  a proteção da concorrência entre empresas no âmbito 

supranacional; (ii) o combate ao contrabando e ao  descaminho, e (iii) o combate à evasão de 

divisas.  

 

Do mesmo modo que a economia analisa os mercados de forma individualizada, pode 

estudar o funcionamento do conjunto de todos os mercados, compondo um mercado global, 

ou um sistema econômico agregado.  No primeiro caso, trata-se da microeconomia, no 

segundo, da macroeconomia.  

 

Na macroeconomia não se consideram individualmente as demandas e as ofertas dos 

diversos indivíduos relativamente a bens e a fatores de produção específicos (os combustíveis, 

os alimentos, a força do trabalho feminino, as aplicações em ações movimentadas em bolsas 

de valores, por exemplo), nem tampouco as ofertas praticadas pelas  empresas 

individualmente consideradas.   

 

Ao contrário, a  macroeconomia investiga a demanda agregada – soma de todas as 

demandas – e a oferta agregada – a soma de todas as ofertas. 

 

Sob a ótica macroeconômica, o equilíbrio do mercado ocorre em um ponto em que a 

demanda agregada é exatamente igual à oferta agregada, de modo a não haver qualquer 

escassez ou excesso de bens.  

 

Também o equilíbrio macroeconômico é analisado em dois grandes mercados: o real, 

ou de bens e serviços, e o monetário. Desde John Maynard Keynes, sabe-se que o equilíbrio 

da economia depende da igualdade entre oferta agregada e demanda agregada, e que essa 

igualdade requer que a parcela da renda não consumida – a poupança – seja igual aos 
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investimentos.  Os investimentos, por sua vez, dependem da relação entre a eficiência 

marginal do capital e a taxa de juros
344

.   

 

No mercado de bens e serviços o equilíbrio macroeconômico é estabelecido a partir da 

definição da renda de equilíbrio
345

.  A renda de equilíbrio corresponde ao nível de renda em 

que a oferta agregada é igual à demanda agregada, conforme igualdade
346

: 

 

YO = YD, onde: 

 

YO = oferta agregada 

YD = demanda agregada = C + I + G + X – M 

C = consumo privado 

I = investimentos privados 

G = gastos públicos 

X = exportações, ou demanda do exterior 

M = importações 

 

 

O equilíbrio do mercado de bens e serviços é representado pelo ponto de intersecção 

entre uma linha de 45º, significando que em todos os seus pontos, a demanda agregada (YD) é 

exatamente igual à oferta agregada (YO), para qualquer nível de renda da economia: 
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1988, p. 35. 
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 RIZZIERI,  Alexandre Baldini. Teoria da Determinação da Renda. In: PINHO, Diva Benevides (Coord.). 
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Deve-se esclarecer que o consumo das pessoas é função da renda disponível, ou seja, é 

uma proporção da renda de que dispõe o indivíduo
347

.   

 

Suponha-se que em determinada economia a população tenda a consumir  80% da  sua 

renda adicional auferida.  Essa proporção é chamada de „propensão marginal a consumir‟
348

 

(cmg) e, no exemplo dado, ela será igual a 0,8.  Logo, o consumo é igual à propensão 

marginal a consumir vezes a renda disponível.   

 

A renda disponível (Yd), por sua vez, é a renda total (Y) menos o valor da carga 

tributária (T), mais os benefícios governamentais recebidos pelas pessoas (B).   

 

Tem-se, portanto, na análise macroeconômica, duas outras igualdades: 

 

 

C = cmg  x  Yd 
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348
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Yd = Y  – T + B 

 

 

Substituindo C na igualdade anteriormente analisada, tem-se a primeira regra de 

equilíbrio da economia: 

 

Oferta agregada = Demanda agregada 

 

YO = [cmg x (Y – T + B)] + I + G + X – M 

 

O equilíbrio do mercado de bens e serviços pressupõe também a igualdade entre a 

poupança (S) e o investimento (I).  Isso porque, na economia, a destinação da renda é o 

consumo ou a poupança.  Keynes explica a segunda condição de equilíbrio do mercado de 

bens e serviços da seguinte forma: 

 

“...embora o montante da poupança seja o resultado do 

comportamento coletivo dos consumidores individuais, e o montante do 

investimento resulte do comportamento coletivo dos empresários, estes dois 

montantes são, necessariamente iguais, visto que qualquer deles é igual ao 

excedente da renda sobre o consumo”
349

.  

 

Sob forma matemática, a lição keynesiana é
350

:   

 

YO = YD, onde: 

 

YO = C + I 

 

S = I – C, 

 

                                                                                                                                                         
pobres”.  SAMUELSON, Paul A. Introdução à Análise Macroeconômica. Volume I. Rio de Janeiro: Agir, 

1979, pp. 176 e 224. 
349

 KEYNES, John Maynard. A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. São Paulo: Nova Cultural, 

1988, p. 56.  
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Logo, 

 

S = I, onde: 

 

I = investimentos 

S = poupança 

S = Sprivada + Spública + Sexterior 

Sprivada = Yprivada – C e  

Spública = T - B – G, onde: 

 

T = tributos, B = benefícios e G = gastos públicos 

Sexterior = X – M = exportações - importações 

 

Diz-se que há equilíbrio macroeconômico quando toda a oferta é demandada, o que 

significa também que toda poupança é investida, não havendo entesouramento de recursos. 

 

Graficamente, a segunda condição de equilíbrio do mercado de bens e serviços é 

representada da seguinte forma: 
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  A poupança, como o consumo, é função da renda disponível, conforme fórmula: 

 

S = smg x Yd, onde 

 

smg = propensão marginal a poupar 

 

Yd = renda disponível 

 

 

Assim, se em determinada economia costuma-se consumir 80% da renda adicional 

auferida, a propensão marginal a consumir é igual a 0,8.  Por outro lado, isso significa que os 

indivíduos poupam 20% da renda, demonstrando uma propensão marginal a poupar igual a 

0,2
351

.  

 

O gráfico que representa a poupança em função da renda disponível é:  

 

 

 

O nível de investimentos (I) depende de decisões tomadas por empresas – industriais, 

comerciais ou de prestação de serviços -  relativas ao quanto devem destinar aos bens de 

capital
352

, isto é, à ampliação de máquinas, equipamentos e instalações. 

  

                                                 
351

 A propensão marginal a poupar é igual a 1 menos a propensão marginal a consumir.   
352
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Manual de Economia. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 212. 
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Note-se que o nível de investimentos não é consequência do nível de renda, mas, ao 

contrário, vai influir na determinação da renda de equilíbrio
353

. 

 

A razão pela qual as empresas investem, direcionando os recursos gerados pela 

atividade econômica para a ampliação de suas instalações decorre das expectativas positivas 

sobre lucros futuros. Se a rentabilidade esperada do investimento superar a rentabilidade do 

dinheiro em si mesma, a empresa se decidirá pelo investimento, e não pela poupança
354

. 

 

Em linguagem keynesiana, os investimentos ocorrem se a eficiência marginal do 

capital for superior à taxa de juros (i)
355

.   Ressalte-se que a determinação da taxa de juros 

ocorre no mercado monetário, e não no mercado de bens e serviços, ora analisado. 

 

Graficamente, a fixação do nível de investimentos para uma dada taxa de juros ocorre 

em um ponto de uma reta negativamente inclinada.  A inclinação negativa decorre do fato de, 

para determinada eficiência marginal do capital quanto maior a taxa de juros menores serão os 

estímulos à realização de investimentos: 
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Os desequilíbrios no mercado de bens e serviços são denominados hiatos.  Há hiato 

inflacionário quando a demanda agregada (YD), em nível de pleno emprego, é superior à 

oferta agregada.  Nesse caso, há mais recursos para aquisição de bens e serviços que bens e 

serviços disponíveis para consumo.  Esse desequilíbrio leva à elevação de preços
356

.  

 

Por outro lado, se a demanda agregada (YD), em nível de pleno emprego, é menor que 

a oferta agregada (YO), ocorre o hiato deflacionário, ou recessionário, tendo como 

consequência a queda do nível de preços e da atividade econômica
357

. 

 

  O equilíbrio macroeconômico exige que haja equilíbrio também no mercado 

monetário. Esse mercado se refere a um bem especial, a moeda.  

 

De modo diverso dos demais bens e serviços, que têm sua utilidade vinculada aos usos 

que deles pode fazer o indivíduo, a moeda é um bem econômico que exerce funções outras:  é 

meio de troca, é unidade padrão de valor, e é, também, reserva de valor
358

.  

 

Inicialmente, é preciso entender o funcionamento desse mercado,  compreendendo os 

comportamentos da oferta e da demanda por moeda.  

 

Consideram-se moeda todos os itens que compõem os „meios de pagamento‟, isto é, a 

soma do papel moeda em poder do público (saldo de papel moeda emitido,  menos os 

encaixes  em moeda corrente mantidos nos bancos) mais os depósitos do público,  à vista,  na 

rede bancária
359

.       

 

A oferta de moeda não é realizada por empresas maximizadoras de lucros e 

minimizadoras de custos em um mercado concorrencial perfeito.  Os meios de pagamento 
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existentes na economia dependem de decisões do governo, que detém o monopólio da 

produção de moeda
360

.   

 

O preço da moeda, ao contrário do preço dos demais bens e serviços, não é expresso 

em unidades monetárias.  É dado por um fator de uso, a taxa de juros.   

 

Por fim, as razões que levam alguém  a  demandar a moeda – isto é, a preferir a 

liquidez da moeda  – são peculiares. Tais razões foram enunciadas por John Maynard Keynes, 

em 1935, quando afirmou que a preferência pela liquidez é determinada pelos motivos 

transações,  precaução, e especulação
361

.     

 

A demanda de moeda para transações decorre da falta de coincidência entre 

pagamentos e recebimentos conhecidos e programados.  Se o indivíduo recebe salários 

mensais, manterá uma proporção de sua renda sob a forma de saldo ou encaixe, visto que não 

gastará – consequentemente não poupará – todo o salário no mesmo momento em que o 

receber.  

 

No caso das empresas, dá-se o inverso, pois elas pagam seus compromissos em 

momentos distintos daqueles em que percebem as receitas pelas vendas de bens e serviços.   

 

A demanda de moeda por motivo transação é função da renda e da velocidade de 

circulação da moeda.  Um  indivíduo que receba R$ 6.000,00 líquidos por mês, no início de 

cada mês, e que possua pagamentos distribuídos diariamente, de modo proporcional, deverá 

manter encaixe médio diário de R$ 200,00, ou R$ 6.000,00 divididos por 30, número de 

pagamentos efetuados.   A velocidade renda da moeda (k) será, nesse exemplo, igual a 

1/30
362

. 
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A demanda de moeda por precaução surge por força da incerteza quanto a despesas 

futuras e incertas. Como para o indivíduo não é possível conhecer previamente os gastos 

imprevistos, ele tenderá a manter algum encaixe disponível para fazer face a tais despesas.  A 

demanda de moeda por motivo precaução é função da renda.    

 

Por fim, a terceira razão pela qual os indivíduos preferem a liquidez da moeda é o 

motivo especulação.  Tratando-se a moeda de bem econômico que é reserva de valor, o 

indivíduo firmará expectativas sobre as taxas de juros.  Se os juros pagos forem 

suficientemente altos estimularão a aplicação da moeda em papéis que renderão juros, 

decorrentes da concessão de mútuos, reduzindo a demanda por moeda. De modo oposto, juros 

baixos desestimulam a concessão de empréstimos e fazem com que as dívidas sejam pagas 

mais cedo
363

.    Logo, a demanda de moeda por motivo especulação é inversamente 

proporcional à taxa de juros (i).  

 

Vê-se, portanto, que a taxa de juros é o preço da moeda e que, com base em seu preço, 

a curva de demanda da moeda é semelhante à curva de demanda dos demais bens e serviços 

econômicos: 

 

  

 

Concluindo, o equilíbrio no mercado monetário deve atender à seguinte igualdade: 
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Mo = Md, onde 

 

Mo = oferta de moeda 

 

Md = demanda de moeda 

 

Md = Mt + Mp + Me 

 

Mt = demanda de moeda por motivo transações 

 

Mp = demanda de moeda por motivo precaução 

 

Me = demanda de moeda por motivo especulação 

 

Md = aYd + L (i) 

 

Yd = renda disponível 

 

a = proporção da renda mantida em encaixe por motivos transações e precaução 

 

L(i) = preferência pela liquidez em função da taxa de juros 

 

Tem-se a seguinte representação gráfica do equilíbrio do mercado monetário: 
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Como já exposto, o equilíbrio macroeconômico requer equilíbrios concomitantes nos 

mercados de bens e serviços e monetário. Esse equilíbrio é conhecido como equilíbrios nos 

mercados IS
364

 e LM
365

.  

 

As equações que permitem o cálculo da renda de equilíbrio do sistema econômico ora 

analisado são três: (i) igualdade entre oferta e demanda agregadas; (ii) igualdade entre oferta e 

demanda de moeda; e (iii) igualdade entre poupança e investimento, como a seguir expostas.  

 

(i)   igualdade entre oferta e demanda agregadas 

 

 

Y* = [cmg x (Y* – T + B)] + I + G + X – M 

 

Por meio dessa fórmula é possível determinar  no mercado de bens e serviços o valor 

da renda de equilíbrio Y*.   

 

(ii)  igualdade entre oferta e demanda de moeda 

 

                                                 
364

 I de investments (investimentos) e S de savings (poupança).   
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M* = a(Y*- T + B) + L(i*) 

 

 

Com essa fórmula pode-se calcular no mercado monetário a taxa de juros de equilíbrio 

i* para um dado valor de renda de equilíbrio Y*:  

 

(iii) igualdade entre poupança e investimento 

 

 

I* = S* = Y* - C* 

 

A fórmula acima permite a determinação do nível de investimentos de equilíbrio de 

acordo com a eficiência marginal do capital e a taxa de juros de equilíbrio.  

 

Em função das três condições de equilíbrio acima referidas é possível conhecer os 

diversos efeitos das políticas fiscais.  É possível calcular, por exemplo, o valor esperado das 

reduções do nível do consumo,  da demanda agregada e da renda de equilíbrio, decorrentes de 

determinada elevação da carga tributária.  

 

Nesse sentido, suponha-se hipoteticamente que, em determinada sociedade, os 

indivíduos poupem da seguinte forma: S
366

 = -40
367

 + 0,1
368

 (Y
369

 – T
370

 + B
371

).  Suponha-se 

ainda que os níveis de tributação (T), de gastos públicos (G) e de investimentos privados (I) 

correspondam a 10, 10, e 15, respectivamente. Considere-se que não há benefícios em pecúnia 

transferidos pelo governo aos indivíduos (B = 0), e que a economia seja fechada, ou seja, não 
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 L de liquidity (liquidez) e M de money (dinheiro).  
366

 Poupança agregada. 
367

 Nível de gastos para renda igual a zero, que corresponde ao mínimo gasto existencial. Se o indivíduo não 
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368
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369
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370

 Tributos, ou carga tributária. 
371

 Benefícios, ou transferências governamentais assistenciais. 
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haja transações com o exterior (X
372

 = M
373

 = 0).  Suponha-se ainda que os valores estão 

expressos em R$ bilhões e que os dados são anuais.  

 

Com base nessas informações, pergunta-se: 

 

(i) Qual a renda de equilíbrio? 

 

(ii) Qual a variação na renda de equilíbrio se o governo realizar gastos adicionais no 

valor de $ 10, ceteris paribus?  

 

(iii)  Qual a variação na renda de equilíbrio se o governo aumentar o nível de 

tributação em mais $ 10, ceteris paribus?  

 

(iv) Qual a variação na renda de equilíbrio se o governo aumentar seus gastos e a carga 

tributária em mais $ 10, simultaneamente, ceteris paribus? 

 

(v) Se o governo deseja aumentar a renda de equilíbrio em $ 40, por meio de uma 

política fiscal de variação nos tributos, como deve proceder?  

 

(vi) Qual a variação na renda de equilíbrio se o governo adotar transferências 

assistenciais no valor de $ 50, ceteris paribus? 

 

As respostas são facilmente encontradas por meio de cálculos aritméticos, sem 

maiores complexidades: 

 

Inicialmente, deve-se obter a função consumo, derivada da função poupança: 

 

S = -40 + 0,1(Y – T + B). 

 

A  função consumo correspondente é:  

 

                                                 
372

 Exportações.  
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C = 40374 + 0,9375(Y – T + B). 

 

(i) Qual a renda de equilíbrio? A renda de equilíbrio é calculada pela fórmula: 

 

Y = C + I + G + X - M 

 

Y = [40 + 0,9 (Y – 10)] + 15 + 10 

 

Y = 40 + 0,9Y – 9 + 15 + 10 

 

Y – 0,9Y = 40 – 9 + 15 + 10 

 

0,1Y = 56 

 

Y* =    560 

 

A renda de equilíbrio é igual a $ 560. 

 

(ii) ) Qual a variação na renda de equilíbrio se o governo realizar gastos adicionais no 

valor de $ 10, com todas as demais variáveis mantidas constantes?  

 

A nova renda de equilíbrio pode ser calculada pela fórmula: 

 

Y = C + I + G + X = M 

 

Y = 40 + 0,9 (Y – 10) + 15 + 20 

 

Y = 40 + 0,9Y – 9 + 15 + 20 

                                                                                                                                                         
373

 Importações. 
374

 O consumo autônomo significa o valor de gastos mínimos necessários à sobrevivência do indivíduo, 

mesmo que sua renda seja igual a zero. Ou seja, o consumo autônomo tem o mesmo valor, com sinal positivo, do 

valor da poupança autônoma. 
375

 A propensão marginal a consumir é sempre igual à diferença entre a unidade e o valor da propensão 

marginal a poupar (cmg = 1 – smg). 
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Y – 0,9Y = 40 – 9 + 15 + 20 

 

0,1Y = 66 

 

Y* =  660 

 

 

A renda de equilíbrio é igual a $ 660. Conclui-se que uma elevação nos gastos 

públicos igual a $10 causa uma elevação na renda de equilíbrio dez vezes maior, isto é, de 

$100, igual à diferença entre o nível de renda anterior e o novo nível de renda ($660 = $560).  

 

  (iii) Qual a variação na renda de equilíbrio se o governo aumentar o nível de 

tributação em mais $ 10, ceteris paribus? A  nova renda de equilíbrio é: 

 

Y = C + I + G + X = M 

 

Y = 40 + 0,9 (Y – 20) + 15 + 10 

 

Y = 40 + 0,9Y – 18 + 15 + 10 

 

Y – 0,9Y = 40 – 18 + 15 + 10 

 

0,1Y = 47 

 

Y* =  470 

 

A renda de equilíbrio é igual a $ 470. Conclui-se que uma elevação na carga tributária 

igual a $10 causa uma redução na renda de equilíbrio de $90, igual à diferença entre o nível 

de renda anterior e o novo nível de renda ($560 - $470).  
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  (iv) Qual a variação na renda de equilíbrio se o governo aumentar seus gastos e a 

carga tributária em mais $ 10, simultaneamente, ceteris paribus? 

 

O novo nível de renda de equilíbrio é determinado pela fórmula: 

 

Y = C + I + G + X = M 

 

Y = 40 + 0,9 (Y – 20) + 15 + 20 

 

Y = 40 + 0,9Y – 18 + 15 + 20 

 

Y – 0,9Y = 40 – 18 + 15 + 20 

 

0,1Y = 57 

 

Y* =  570 

 

 

A renda de equilíbrio é igual a $ 570. Conclui-se que as elevações da carga tributária e 

dos gastos públicos, simultâneas e de mesmo valor ($10) causam  elevação na renda de 

equilíbrio exatamente no mesmo valor, isto é, $10, igual à diferença entre o nível de renda 

anterior e o novo nível de renda ($570 - $560).  

 

Esse fenômeno é conhecido por Teorema do Orçamento Equilibrado, visto que o 

governo pode induzir aumentos na renda mantendo seu orçamento equilibrado, por meio da 

elevação concomitante e de mesmo valor em seus gastos e receitas.  

 

(v) Se o governo deseja aumentar a renda de equilíbrio em $ 40, através  de uma 

política fiscal de variação nos tributos, como deve proceder?  

 

Nesse caso, deve-se partir de um novo patamar de renda de equilíbrio, que é: 
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Y = C + I + G + X - M 

 

Y = 560 + 40 = 600 

 

A partir de um nível de renda de equilíbrio igual a $ 600, deve-se calcular o nível da 

carga tributária: 

 

600 = 40 + 0,9 (Y – T) + I + G 

 

600 = 40 + 0,9Y – 0,9T + 15 + 10 

 

600 =  40 + 540  – 0,9T + 15  + 10 

 

600 - 40 - 540 – 15 – 10 = - 0,9 T 

 

-5 = - 0,9T 

 

T =  5,55 

 

 

Conclui-se que, se o governo deseja obter um nível de renda de equilíbrio mais 

elevado, igual a $ 600, deve reduzir o nível de tributação para $ 4,5,   igual a $ 10 – $ 5,55.  

 

(vi) Qual a variação na renda de equilíbrio se o governo adotar transferências 

assistenciais no valor de $ 50, ceteris paribus? 

 

Caso o governo adote transferências assistenciais no valor de $ 50, a variação na renda 

de equilíbrio será igual a:  

 

Y = C + I + G + X - M 

 

Y = 40 + 0,9 (Y – 10 + 50) + 15 + 10 
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Y = 40 + 0,9Y – 9 + 45 + 15 + 10 

 

Y – 0,9Y = 40 – 9 + 45 + 15 + 10 

 

0,1Y = 101 

 

Y* =    1010 

 

A elevação na renda de equilíbrio terá o valor de $ 450,  igual à diferença entre o nível 

de renda anterior e o novo nível de renda  ($1010 - $560). 

 

Por fim, note-se que o nível da carga tributária ou, em outras palavras, o valor da 

arrecadação das receitas públicas derivadas não é, em geral, um valor autônomo, como nos 

exemplos anteriores.  

 

Isso porque apenas uma parcela da carga tributária é autônoma, enquanto a outra parte 

é função da renda.   

 

No modelo hipotético T =  20 + 0,1 Y,  vê-se que apenas 10% da  carga tributária 

independe do nível de renda.  Como prevê o texto constitucional brasileiro, sempre que 

possível, os tributos devem ser graduados conforme a capacidade econômica
376

.  Desse modo, 

no Brasil a obtenção de receitas tributárias em função da renda é, antes de mais nada, uma 

orientação com fundamento constitucional e, portanto, pressuposto do sistema tributário 

nacional.  

 

A elevação na carga tributária (T) representa uma política fiscal de utilização eficaz e 

prática, pelo governo.  Ela se traduz numa redução da demanda agregada que, por sua vez, 

produz efeito recessivo sobre o nível de renda e de emprego.   Uma redução da carga 

                                                 
376

 Art. 145, § 1º, CF/1988.  
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tributária, por sua vez, resulta em aumento de demanda agregada, com consequentes 

expansões de renda e emprego
377

. 

 

Nesse sentido, deve-se lembrar que, no Brasil,  a elevação das alíquotas dos impostos 

de importação, exportação, sobre produtos industrializados e sobre crédito, câmbio, seguros, 

títulos e valores mobiliários
378

 é exceção ao princípio da legalidade e  pode ser objeto de ato 

normativo do chefe do executivo. Esses mesmos impostos não precisam atender, 

aditivamente, ao princípio da anterioridade
379

, o que reafirma o caráter urgente das medidas 

adotadas. 

 

 Aditivamente,  alíquota da contribuição de intervenção no domínio econômico sobre 

combustíveis pode ser reduzida e restabelecida por ato normativo infralegal do Presidente da 

República
380

.     Assim também a fixação das alíquotas do imposto sobre circulação de 

mercadorias e serviços incidente sobre lubrificantes e combustíveis cabe aos convênios 

firmados entre chefes dos executivos dos  Estados-membros, por meio do Conselho Nacional 

de Política Fazendária
381

.   

 

Nota-se, pela excepcionalidade ao princípio da legalidade acima citado, a relevância 

atribuída pelo texto constitucional às políticas fiscais. 

 

De modo imediato, a elevação da tributação sobre a renda e sobre bens e serviços se 

traduz na redução da renda disponível (Yd = Y - T) das famílias e, consequentemente, no 

nível de consumo (C) que, como exposto, é uma proporção da renda disponível.   Um imposto 

incidente unicamente sobre a renda das pessoas – ou lump-sum382 -   representa uma 

transferência de recursos dos contribuintes para o Estado. Esse fato fará com que a demanda 

agregada e, como consequência   a renda de equilíbrio, se reduzam.  Se a economia se 

encontrar em situação de hiato inflacionário, essa será a política fiscal  recomendada.   

 

                                                 
377

 SAMUELSON, Paul. Introdução à Análise Econômica. Volume I. Rio de Janeiro: Agir, 1979, p. 359. 
378

 Art. 153,  §1º, CF/1988. 
379

 Art. 150, §1º, CF/1988. 
380

 Art. 177, §4º, I, b, CF/1988. 
381

 Art. 155, §4º, IV, CF/1988. 
382

 PEREIRA, Manuel Henrique de Freitas. Fiscalidade. Coimbra: Almedina, 2009, p. 70. 
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Caso o governo opte por tributar mais onerosamente a rentabilidade do capital383 – 

assim entendidos os ganhos em bolsas de valores e os lucros empresarias – os investimentos  

(I) tenderão a ser reduzidos, visto que a eficiência marginal do capital diminuirá, reduzindo a 

renda de equilíbrio.   Se a incidência mais gravosa se der sobre as exportações (X), haverá 

tendência à redução da renda de equilíbrio, como resultado da diminuição da demanda 

agregada.  Tais iniciativas amenização, ou eliminarão, o hiato inflacionário.     

 

Por outro lado, encontrando-se a economia em situação de hiato recessionário, a 

política fiscal adequada tenderá a reduzir a tributação sobre a renda e sobre os bens e serviços,  

provocando  elevação da renda disponível e do consumo; essa política fiscal deverá reduzir a 

tributação sobre o capital, elevando a eficiência marginal do capital e os investimentos; a 

medida estatal deverá também ser direcionada para a redução da tributação sobre as 

exportações e para a elevação da tributação sobre as importações.  Todas essas medidas 

acarretam a elevação da demanda agregada, provocando a elevação da renda de equilíbrio e a 

eliminação do hiato recessionário
384

.   

 

Ademais, caso o Estado deseje incentivar a economia por meio da elevação da renda 

de equilíbrio, sem se endividar, poderá aumentar os gastos públicos (G), financiando tais 

gastos através da  elevação compensatória da carga tributária (T),  conforme o já exposto 

Teorema do Orçamento Equilibrado. 

 

Evidencia-se, portanto, que se a arrecadação tributária não se concretiza por questões 

ligadas à sonegação fiscal, inúmeras são as consequências adversas para o equilíbrio da 

economia.  Nas palavras de Manuel Pereira: "um imposto pode influenciar de vários modos a 

eficiência económica, nomeadamente quanto à oferta e à procura de trabalho, à poupança e 

sua utilização produtiva, à afectação de recursos em geral"385. 

                                                 
383

 A esse respeito, o legislador originário nacional optou pela tributação universal da renda, conforme art. 

153, § 2º, I, da CF/1988, o que induz à neutralidade na exportação de capitais pois o investidor é igualmente 

onerado no país de origem do capital relativamente aos demais países. Por outro lado, segundo o regime da 

neutralidade de importação de capitais, "todos os rendimentos investidos num determinado país são tratados da 

mesma forma independentemente da sua origem. Esta neutralidade é assegurada quando todos os rendimentos 

são tributados no país de origem". PEREIRA, Manuel Henrique de Freitas. Fiscalidade. Coimbra: Almedina, 

2009, p. 74. 
384

 RIZZIERI,  Alexandre Baldini. Teoria da Determinação da Renda. In: PINHO, Diva Benevides (Coord.). 

Manual de Economia. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 229. 
385

 PEREIRA, Manuel Henrique de Freitas. Fiscalidade. Coimbra: Almedina, 2009, p. 69. 
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Examinando cada um dos mercados especificamente considerados, isto é, do ponto de 

vista microeconômico, a imposição de um tributo sobre determinado bem altera o ponto de 

equilíbrio daquele mercado. Suponha-se, no exemplo analisado relativo ao mercado de 

gasolina, que haja a incidência de um imposto no valor de $ 0,10, sobre cada unidade vendida 

do produto, a ser recolhido pela empresa.  Nesse caso, a curva de oferta apresentará os 

seguintes valores: 

 

Oferta de gasolina 

Preço por galão Quantidade 

$ 1,10 600 galões 

$ 1,15 650 galões 

$ 1,20 700 galões 

$ 1,25 750 galões 

$ 1,30 800 galões 

 

Logo, o ponto de equilíbrio do mercado de gasolina não será mais o mesmo 

(anteriormente correspondia ao preço de $ 1,10 e à quantidade de 700 galões) pois, para 

ofertar 700 galões da gasolina,  as empresas precisam que o preço de venda seja de $1,20 e 

não de $1,10, como pretendem os compradores
386

.   

 

Demanda por gasolina 

Preço por galão Quantidade 

$ 1,00 800 galões 

$ 1,05 750 galões 

$ 1,10 700 galões 

$ 1,15 650 galões 

$ 1,20 600 galões 

 

 

                                                 
386

 MONTORO Fº, André Franco. Teoria Elementar do Funcionamento do Mercado. In: PINHO, Diva 

Benevides (Coord.). Manual de Economia. São Paulo: Saraiva, 1991, pp. 96 a 99. 
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Se o Estado deseja manter o equilíbrio do mercado de gasolina nos níveis anteriores, 

deverá promover algum benefício ao setor, como incentivos ou subsídios compensatórios.  

 

O exemplo acima se refere a um imposto com alíquota específica - um valor em 

unidades monetárias (Reais, no caso).  Para impostos com alíquota ad valorem – um 

percentual sobre a base de cálculo em unidades monetárias – o resultado é similar.  Suponha-

se que seja instituído um imposto igual a 30% sobre o preço de venda do produto, a ser 

recolhido pelo comprador.   

 

Como explica Poesner
387

, a um preço maior os consumidores tendem a reduzir a 

quantidade demandada, em razão do efeito substituição e do efeito renda, alterando o ponto de 

equilíbrio desse mercado.  A magnitude da alteração do ponto de equilíbrio depende, em 

ambos os casos – imposto com alíquota específica ou ad valorem, a ser recolhido pelo 

comprador ou pelo vendedor – da elasticidade preço da oferta e da demanda.   

 

Dessa forma, uma elevação na tributação sobre determinados bens pode não atingir o 

objetivo desejado pelo governo.  Nas palavras de Poesner: “se a demanda é muito elástica, um 

aumento relativamente pequeno do preço, induzido pelo imposto,  levará a uma redução 

relativamente  grande da produção”
388

. Consequentemente, a arrecadação, que também é 

função das quantidades vendidas, será menor que aquela obtida sobre um produto menos 

elástico.  Esse fenômeno é denominado princípio de Ramsey. 

 

Essas alterações no funcionamento da economia são denominadas de amortização ou 

de capitalização
389

.  Pela amortização, a norma indutora reduz, em termos econômicos,  o 

valor do bem ou da atividade sobre a qual incide, por torná-los mais onerosos. Na 

capitalização, ao contrário, a desoneração tributária eleva o valor do bem ou da atividade.  É o 

que ocorre, por exemplo, quando há aumento ou redução, respectivamente,  de alíquotas de 

imposto de renda sobre rendimentos obtidos em aplicações financeiras.  

                                                 
387

 POESNER, Richard A. El análisis económico del derecho. Mexico: Fondo de Cultura Económica, 1998, 

p. 454. 
388

 “si la demanda es muy elástica, un aumento relativamente pequeño del precio, inducido por el impuesto, 

conducirá a una reducción relativamente grande de la proudcción”. POESNER, Richard A. El análisis 

económico del derecho. Mexico: Fondo de Cultura Económica, 1998, p. 455. 
389

 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 1986, p. 160. 
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Luís Eduardo Schoueri, examinando o tema, menciona as hipóteses de agravamento, 

que  ocorrem quando a norma torna mais oneroso o comportamento indesejado, induzindo  o 

contribuinte ao comportamento alternativo, menos gravoso e, implicitamente, desejado pela 

norma.  O agravamento se dá, por exemplo, quando há aumento de impostos indiretos sobre 

produtos de consumo indesejado, como cigarros e bebidas alcoólicas.  

 

A eficácia da indução, no entanto, exige que não se deixe os “dois comportamentos 

igualmente muito onerados, sob pena de o contribuinte encontrar um desvio”
390

.  Cita, como 

exemplo, a elevação de alíquota do imposto de importação sobre bens acabados, como forma 

de estímulo à importação de máquinas que possibilitem expansão da produção interna dos 

mesmos bens. O industrial pode optar pela manutenção de seu parque industrial, ofertando os 

mesmos bens a preços mais altos, beneficiando-se unicamente da ausência de concorrência 

externa.  

 

Este mesmo autor menciona a hipótese inversa, de vantagem,  decorrente da adoção de 

medidas que pretendam estimular  determinadas opções por parte do contribuinte, a exemplo 

da imunidade de impostos sobre produtos destinados à exportação. 

 

Neste sentido, podem-se citar algumas das vantagens e desvantagens previstas na 

legislação brasileira:   

 

 (i)  as medidas que afetam a produção e a circulação de bens, em atendimento aos 

princípios da livre concorrência
391

, ao tratamento favorecido para as sociedades 

cooperativas
392

  e para as microempresas e empresas de pequeno porte
393

,  e em obediência 

aos princípios da seletividade do imposto sobre produtos industrializados
394

 (IPI) e sobre 

circulação de mercadorias e serviços
395

 (ICMS);   

                                                 
390

 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas Tributárias Indutoras e Intervenção Econômica. Rio de Janeiro: 

Forense, 2005, p. 205. Sobre tais desvios, há interessantes estudos acerca da elisão fiscal – ou planejamento 

tributário – e evasão fiscal, esta no campo da ilicitude.  
391

 Arts. 170, IV e 173, § 4º e 146-A, CF/1988. 
392

 Art. 146, III e 174, § 2º, ambos da CF/1988. 
393

 Arts. 170, IX, 179 e 146, III, “d” e parágrafo único, todos da CF/1988. 
394

 Art. 153, § 3º, I,  CF/1988. 
395

 Art. 155, § 2º, III, CF/1988. 
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(ii) as medidas que interferem no comércio exterior, tais como alterações em alíquotas 

e bases de cálculo dos impostos sobre importação e exportação
396

.  Também nesse sentido 

foram estabelecidas as imunidades de IPI
397

  e do ICMS
398

  para produtos destinados ao 

exterior que  permitem às empresas nacionais concorrerem no exterior com empresas 

estrangeiras, uma vez que torna o preço do produto final mais competitivo.   Com a  mesma 

finalidade, a previsão de concessão de isenção do imposto sobre serviços (ISS), por meio de 

lei complementar federal
399

,  para a exportação de serviços para o exterior, visa permitir a 

concorrência de serviços nacionais com aqueles produzidos em outros países;   

 

(iii) as medidas que afetam o patrimônio e a renda das pessoas, físicas ou jurídicas, 

tais como  a desoneração de patrimônios privados que, de alguma forma, propiciem benefícios 

sociais, por meio da imunidade das instituições religiosas
400

 ou que defendam interesses 

democráticos, trabalhistas, assistenciais,  educacionais
401

, culturais
402

.  A norma indutora pode 

ser utilizada, inclusive, para atendimento da função social da propriedade
403

, seja pelas 

imunidades concedidas aos imóveis utilizados para fins de reforma agrária
404

 e às pequenas 

glebas rurais
405

;  seja para satisfação da  política urbana, por meio do imposto predial e 

territorial urbano (IPTU)
406

 ou da  política fundiária, por meio do imposto territorial rural 

(ITR)
407

.  A simples incidência de impostos sobre o patrimônio dos particulares, como o 

                                                 
396

 As alterações de alíquotas do imposto de importação, para mais, e do imposto de exportação, para menos, 

desestimulam as importações e incentivam as exportações, auxiliando o equilíbrio do Balanço de Pagamentos e 
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397

 Art. 153, §3º, III, CF/1988. 
398

 Art. 155, § 2º, X, “a”, CF/1988. 
399
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400
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401
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402
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404
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405
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407
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propriedades improdutivas, como estabelecido no art. 153, § 4º, I, da CF/1988. 
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imposto sobre grandes fortunas (IGF)
408

, o imposto sobre veículos automotores (IPVA)
409

, os 

impostos sobre a transmissão de bens (ITBI e ITCMD)
410

 representam, igualmente, normas 

indutoras.  Aditivamente, há a previsão de progressividade para o imposto sobre a renda 

(IR)
411

, de extrema relevância no que tange à distribuição de renda412. 

 

Por fim e evidenciando que não é unicamente o montante do tributo arrecadado o bem 

sobre o qual recai o interesse público e, portanto, merecedor da proteção penal, menciona-se, 

no Brasil, o adicional de 15% para os solteiros maiores de 25 anos e de 10% para os casados, 

sem filhos, também maiores de 25 anos, estabelecido pelo Decreto-Lei nº 3.200/1941 e que 

vigorou até o ano-calendário de 1963, com finalidade  de incentivar a formação de famílias, e 

também o imposto sobre a posse de rouxinóis, instituído em 1844, na Inglaterra, visando à sua 

preservação
413

. 

 

É evidente que a sonegação fiscal – seja na modalidade de negar o fato gerador, 

quanto na de omitir sua ocorrência (comumente denominada de „evasão fiscal‟ ou sonegação 

fiscal por omissão), ou por meio das fraudes relativas à obtenção de incentivos fiscais ou de 

subsídios - acarretam distorções ao correto funcionamento dos mercados econômicos.  

  

Vale ainda mencionar que a sanção penal, nos crimes de sonegação fiscal e nos delitos 

econômicos em geral,  não mais recai sobre condutas praticadas por indivíduos 

desfavorecidos socialmente, mas por grupos empresariais  muitas vezes internacionais e de 

                                                 
408

 Previsto no art. 153, VII da CF/1988, esse imposto, que seria destinado ao combate à pobreza (art. 80, III, 

ADCT),  nunca foi criado. Sua eficácia, em termos de intervenção sobre o domínio econômico é inquestionável, 

haja vista que, tomando por base de cálculo o patrimônio do sujeito passivo, uma alíquota de 10%, por exemplo, 

eliminaria, em dez anos,  a própria “fortuna” objeto da tributação.  
409
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155, §6º, II, CF/1988. 
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145  da CF/1988.   Por esta mesma razão, é orientado por critérios da generalidade, universalidade e 

progressividade (§ 2º , inciso I, art. 153 CF/1988). 
412

 Ver, sobre o tema, a obra de PEREIRA, Manuel Henrique de Freitas. Fiscalidade. Coimbra: Almedina, 

2009, pp. 366 e 374 e capítulo „Imposto Negativo‟, do livro Imposto de Renda das Pessoas Físicas (Rio de 

Janeiro: Forense, 2009), da autora desta tese.  
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alto poder econômico. Ademais, como explica Francisco de Queiroz Cavalcanti, qualquer 

análise da tributação deve levar em consideração, numa economia globalizada, as distinções 

existentes entre os países desenvolvidos – Estados centrais - e aqueles em desenvolvimento – 

Estados periféricos:  

 

“O abandono da idéia de que as relações comerciais internacionais ou 

transnacionais iriam ocorrendo fruto do acaso, ao sabor do livre-comércio, salutar e 

construtivo, e não de um bem articulado jogo de interesses, em que os Estados 

centrais exerceriam relevante papel em benefício das empresas em seus territórios 

instaladas e cuja titularidade de capitais seja de seus nacionais.
414

” 

 

A título de ilustração,  pode-se ainda analisar os efeitos econômicos das sanções 

penais.  Como os agentes econômicos agem de forma racional, a doutrina tem concluído que é 

possível delinear um comportamento padrão econômico-criminal.  Segundo Poesner, “uma 

pessoa comete um delito porque os benefícios esperados do delito superam os custos 

esperados”
415

.   

 

Nesse mesmo sentido, Jeffrey Harrison: “como previsto pela teoria econômica, quando 

o preço de uma atividade aumenta, os indivíduos tendem a substituí-la”
416

. 

 

Deve-se ressaltar que essa é uma concepção do delinquente como um agente 

econômico „racional‟
417

 que, nos crimes tributários, procura obter benefícios pecuniários – o 

valor do tributo devido ou do benefício ou incentivo fiscal indevido. 

 

                                                                                                                                                         
413
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Os custos sopesados por esse „delinquente/agente econômico racional‟ incluem vários 

gastos diretos – aquisição de sistemas de informática, confecção de talonários falsos, 

elaboração de contratos simulados, etc -  custos de oportunidade do tempo dedicado à 

atividade criminosa, além dos custos esperados relativos às eventuais sanções – administrativa 

e penal.  

 

Especialmente em relação aos crimes tributários, a sanção penal, segundo Poesner
418

, 

deve ser calculada de modo que o delinquente piore sua situação ao cometer o delito.  

 

Por outro lado, se os custos do crime forem demasiadamente altos –  por exemplo, se 

for estabelecida a pena de reclusão de 6 a 20 anos para os sócios de pessoas jurídicas que 

apresentarem declaração de imposto de renda após o prazo – os indivíduos tenderão a abster-

se de praticar qualquer atividade empresarial, por receio de violação acidental do tipo penal.  

 

O autor exemplifica supondo que o sonegador deva pagar $ 1.000,00 de multa (sanção 

pecuniária), sendo que, nesse caso, a probabilidade de ser descoberto e sancionado seja de 

100%.  Para o delinquente racional, essa situação equivaleria a uma multa de $ 10.000,00, 

com probabilidade de sanção de 10%, visto que 10% de $ 10.000,00 é, justamente igual a  $ 

1.000,00
419

. 

 

Deve-se esclarecer que a análise econômica  do criminoso e da pena retrata uma opção 

quase que exclusiva da função preventiva da sanção penal, questão que é muito discutida pela 

doutrina
420

.  

                                                 
418

 POESNER, Richard A. El análisis económico del derecho. Mexico: Fondo de Cultura Económica, 1998, 

p. 215. 
419

 POESNER, Richard A. El análisis económico del derecho. Mexico: Fondo de Cultura Económica, 1998, 

p. 216. 
420

 Tradicionalmente, considera-se que a finalidade da pena é retribuir  ao indivíduo o crime cometido, sendo 

seu critério de imposição a culpa(ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual de 

Direito Penal Brasileiro. Volume 1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 104). Com explica Mir Puig, a 

fundamentação ética da retribuição incondicional deve-se a Kant, visto que a pena é uma exigência incondicional 

de realização de justiça, livre de considerações utilitárias.  Nesse sentido, cita o exemplo de Kant, em que uma 

ilha cuja “população decidisse dissolver-se e dispersar-se pelo mundo , e na qual se formulasse a questão de se se 

deveria manter a punição pendente dos delinquentes, questão esta a que o autor alemão responde da seguinte 

forma: ainda que resultasse de todo inútil para tal sociedade – posto que a mesma deixaria de existir -, dever-se-

ia executar até o último assassino que se encontrasse na prisão” (PUIG, Santiago Mir. Direito Penal. 

Fundamentos e Teoria do Delito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007,  p. 59).  É questionada  a idéia de 

que a função da pena seja primordialmente preventiva, uma vez que o indivíduo não deve ser utilizado como 
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Para Giácomo Balbinotto
421

, o crescente interesse pela  economia do crime está 

intimamente ligado aos escritos de professores da escola de direito e economia da 

Universidade de Chicago, entre os quais o prêmio Nobel de Economia de 1992, Gary  S. 

Becker.  Expondo as teorias contidas nos ensaios de Gary Becker (Crime and Punishment: An 

Economic Approach de  1968,  Essays in the Economics of Crime and Punishment, de 1974 e 

The Economics of Crime
422

), Balbinotto explica que os indivíduos podem ser desestimulados 

a delinquir por meio de sanções elevadas ou de altas probabilidades de serem punidos, ou de 

uma combinação desses dois fatores.    

 

Em suma, haveria fatores que elevariam o custo das atividades ilegais, conforme a 

fórmula: 

 

E[U] = p U(Y – f) + (1-p) U (Y), onde: 

 

U (•) – é a função utilidade do indivíduo; 

p – é a probabilidade subjetiva de ser pego e condenado; 

Y - rendimento oriundo do crime; 

f - multas e punições caso ele seja pego e condenado. 

 

Em seu ensaio de 1968, Becker demonstrou que a relação entre „p‟ e „f‟ é negativa 

sobre o montante de utilidade esperada, significando  que acréscimos em „p‟  e em „f‟ podem 

alterar a utilidade esperada do indivíduo (U), tornando-a negativa e assim, dissuadindo-o a 

cometer crimes. 

 

                                                                                                                                                         
meio para realização qualquer outro fim que não ele próprio. Segundo as teorias relativas da pena, sua função 

seria a de evitar novos delitos, de modo geral ou especial. A prevenção geral identifica-se tradicionalmente com 

a intimidação social e, modernamente, com a exemplificação. Ou seja, representa a função pedagógica 

desempenhada pelo direito penal. A prevenção geral é a atuação sobre a pessoa do delinquente, para evitar que 

volte a delinquir no futuro. Manifesta-se como advertência ou intimidação individual correção ou emenda do 

delinquente social ou separação, quando for ele incorrigível ou de difícil correção. 
421

 BALBINOTTO, Giácomo. Disponível em: < http://www.ppge.ufrgs.br/giacomo/>.  Acesso em: 

22/09/2009. 
422

 BECKER, Gary . The Economics of Crime. Disponível em: < 

http://www.rich.frb.org/pubs/cross/crime/crime.pdf>. Acesso em:  22/09/2009. 
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Posteriormente, ainda segundo Balbinotto, foram realizadas pesquisas empíricas por 

Eide
423

, em 1997,  tendo sido calculados o valor médio de –0,7 para „p„ e de  –0, 4 para „f.‟  

Isso significa que, se o valor de p aumentar em 100%, a  criminalidade agregada deverá cair 

70%.   Se por sua vez f aumentar também em 100%, a  criminalidade agregada deverá se 

reduzir em 40%. 

 

Logo, como afirma Poesner
424

, é possível a fixação de uma „severidad óptima‟ para as 

sanções penais referentes aos crimes econômicos.  O critério para fixação da sanção levaria 

em consideração, portanto, dois aspectos: o custo pecuniário e a probabilidade de ser 

sancionado.  

 

A análise dos efeitos  microeconômicos e macroeconômicos das alterações na 

tributação é, portanto, de extrema relevância.  Essas alterações, do ponto de vista 

microeconômico,  produzem efeitos sobre os respectivos  pontos de equilíbrio de cada um dos 

mercados, individualmente considerados.  Já sob a ótica macroeconômica, essas alterações 

modificam a renda de equilíbrio da economia, o nível de investimentos e de emprego.  

 

É nesse sentido que os delitos contra a ordem econômica e, em especial, aqueles 

contra a ordem tributária, em que a arrecadação prevista é burlada, afetam os equilíbrios 

micro e macroeconômicos e, consequentemente, a sociedade.  
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Disponível em: <http://www.ppge.ufrgs.br/giacomo/>. Acesso em: 22/09/2009. 
424

 POESNER, Richard A. El análisis económico del derecho. Mexico: Fondo de Cultura Económica, 1998, 
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2.3 O financiamento estatal e o dever fundamental e solidário de pagar 
tributos  não vinculados  

 

 

Já foi afirmada, nesta tese,  a sede constitucional dos interesses jurídicos passíveis de 

tutela penal
425

, entre os quais se situam os sistemas econômico e tributário.  Assim, não 

restam dúvidas de que esses sistemas constituem interesses jurídicos de status constitucional e 

como tal, orientam a composição da pauta indicativa dos bens jurídicos penais. Esses 

interesses podem ser salvaguardados se, entre outras atitudes, for cumprido por cada um dos 

cidadãos  o dever fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados.   

 

É, portanto, por meio desse vínculo de imputação lógica que se justifica a eleição do 

dever fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados como bem jurídico merecedor 

da tutela penal no crime de sonegação fiscal.  

 

Não se pode negar que o descumprimento das obrigações tributárias afeta, à primeira 

vista, a esfera patrimonial do Estado e produz desequilíbrios nos mercados macro e 

microeconômicos.  No entanto, esse não pode ser o bem jurídico tutelado pela lei penal, visto 

que a ordem tributária não é estruturada exclusivamente por normas patrimoniais, nem 

tampouco o sistema tributário funciona movido unicamente por regras jurídicas que têm como 

fim exclusivo a obtenção de receitas para enriquecimento do Estado.  Ao contrário, o sistema 

tributário é parte integrante do sistema econômico, todo ele repleto de valores, posto que 

destinado ao bem comum.  

 

A explicação de porque, entre os valores constitucionalmente referidos, sobreleva-se o 

dever fundamental e solidário de financiar o Estado, sendo esse o bem jurídico merecedor da 

tutela penal requer a justificação de ser ele  esse dever:  

 

                                                 
425

 COELHO, Yuri Carneiro.Bem jurídico penal. Belo Horizonte: Mandamentos, 2003, p. 78.  FERRAJOLI, 

Luigi. Direito e Razão. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2006, pp. 435 e 436. Ressalte-se que alguns aspectos 

da teoria garantista de Ferrajoli não são acatados nesta tese, como se verá no que tange à formulação de crimes 

de perigo.  ROXIN, Claus. A proteção de bens jurídicos como função do Direito Penal. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado, 2009, p. 19.   
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(i) por um lado, a fonte legitimadora da ordem tributária e, ao mesmo tempo, o fim 

que procura atingir o sistema tributário;   

 

(ii) por outro lado, o bem merecedor de tutela, e não a ordem tributária ou o sistema 

tributário em si, que apenas reflete os efeitos lesivos das condutas que ferem o bem jurídico;   

 

(iii) que o mesmo se pode afirmar quanto à ordem econômica e ao sistema econômico, 

posto que demonstrado que representam apenas o conjunto de normas e de mercados, 

respectivamente, que sofrem as consequências da ordem e do sistema tributários.  

  

Esse esforço de demonstração decorre de os crimes fiscais, como já exposto, ao lado 

dos demais crimes econômicos, pertencerem ao direito penal secundário
426

, cujos bens 

jurídicos precisam ser construídos normativamente, ainda que a partir da realidade ôntica.  É 

essa construção que se faz nessa tese.     

 

Deveres fundamentais são a quota parte constitucionalmente exigida a cada um e, 

consequentemente ao conjunto dos cidadãos, para a realização do bem comum
427

.    

 

Regra geral, os deveres fundamentais  não foram consignados de forma expressa nos 

primeiros textos constitucionais,  havendo poucas referências ao tema, podendo-se citar  o art. 

X  da Constituição de Massachusetts de 1780428 em que foi mencionado o dever do cidadão de 

contribuir mediante a prestação de serviços pessoais, ou equivalente, como contrapartida pela 

proteção recebida da comunidade.  Em sequência, foram contemplados três deveres na 

Declaração dos Direitos do Homem de 1789: o dever de obediência (art. 7º), o dever de pagar 

impostos (art. 13) e o dever de suportar a privação da propriedade em caso de expropriação 

por utilidade pública (art. 17)429.      

                                                 
426

 DIAS, Jorge de Figueiredo e ANDRADE, Manuel da Costa. O crime de fraude fiscal no novo Direito 

Penal Tributário Português (Considerações sobre a factualidade típica e o concurso de infracções). In: Direito 

Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários. Volume II. Coimbra: Coimbra, 1999 , p. 417. 
427

 NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos.  Contributo para a compreensão 

constitucional do Estado fiscal contemporâneo. Coimbra: Almedina, 1998, p. 73. 
428

 “Every individual of the society has a right to be protected by it in the enjoyment of his life, liberty, and 

property, according to standing law. He is obliged, consequentely, to contribute his share to expense of this 

protection; ...”Disponível em <http://www.nhinet.org/ccs/ma.1780.htm.> Acesso em 01/12/2010.   
429

 “VII... mais tout Cytoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l‟instant: il se rend coupable par la 

résistance”... “XIII Pour l‟etretien de la force publique, et pour le dépenses d‟administration, une contribution 
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Em 1948 foi publicada a declaração universal dos direitos do homem contendo em seu 

art. 29 três deveres, correspondendo o primeiro ao dever de se responsabilidar por seus 

próprios atos, o segundo ao dever de não afetar os direitos dos demais e o terceiro ao dever de 

obedecer aos princípios e aos fins das Nações Unidas430. 

 

O Pacto de San Jose da Costa Rica de 1969, ratificado pelo Brasil em 1992, contempla 

em seu Capítulo V, art. 32, dois deveres dos cidadãos, nos seguintes termos:  

 

“1- Toda pessoa tem deveres para com a família, a comunidade e a 

humanidade; 2 – Os direitos de cada pessoa são limitados pelos direitos dos 

demais, pela segurança de todos e pelas justas exigências do bem comum, em uma 

sociedade democrática”
431

. 

 

A Constituição espanhola, em seu artigo 31, “reconhece a obrigação que possuem 

todos os cidadãos de contribuir para o financiamento dos gastos públicos de acordo com sua 

capacidade econômica, mediante um sistema tributário justo”432.  

 

De modo geral observa-se nos textos constitucionais atuais a ausência de indicação 

sistemática e carente de relevância de itens associados a deveres fundamentais.    Explica 

Casalta Nabais que essa omissão, também presente na Constituição portuguesa
433

 e  por ele 

                                                                                                                                                         
commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les Cytoyens, en raison de leurs 

facultés”... “XVII La proprieté étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n‟est lorsque la 

nécessité publique, légalement constatée, l‟exige évidemment, et sous la condition d‟une juste et préalable 

indemnité”. Disponível em: <http://www.assemble-nacionale.fr/histoire/dudh/1789.asp>. Acesso em: 

01/12/2010. 
430

 “1. L‟individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein dévéloppement de 

sa personnalité est possible; 2. Dans l‟exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés chacun n‟est 

soumis q‟aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d‟assurer la reconnaissance et le respect des 

droits et libertés d‟autrui et afin de satisfaire aux justes exigtences de la morale, de l‟ordre publique et du bien-

être géneral dans une societé démocratique; 3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s‟exercer 

contrairement aux buts e aux principes de Nations Unies”. Disponível em: 

<http://www.unorg/fr/documents/udhr/#a7>. Acesso em: 01/12/2010. 
431

 Convenção Americana de Direitos Humanos (1969).(Pacto de San Jose da Costa Rica). Disponível em: 

<http://www.portaldafamilia.org.br/artigos/texto065.shtml>. Acesso em: 20/09/2010. 
432

 “recoge la obligación que tienen todos los españoles de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas 

de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributário justo”. FUENTE, María Lourdes Baza 

de la. El Delito Fiscal: particular referencia al artículo 305 del Código Penal. Madrid: Universidad Complutense 

de Madrid, s/d, p. 106. 
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 NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos.  Contributo para a compreensão 

constitucional do Estado fiscal contemporâneo. Coimbra: Almedina, 1998, pp. 16 a 17.  Além da Constituição 
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denominada  de „esquecimento‟
434

,  resultou do fato de boa parte das atuais constituições 

ocidentais terem se preocupado predominantemente em fixar limites ao poder estatal, 

prevendo quase que exclusivamente direitos fundamentais do cidadão. Em suas palavras: 

 

“Neste confronto sobressai sobretudo o facto de os deveres 

fundamentais, para além de não serem objecto de qualquer enumeração ou 

sistematização, não disporem de um regime constitucionalmente traçado, 

minimamente parecido  com o previsto para os direitos ...”
 435

. 

 

A atual Constituição brasileira indica alguns poucos deveres, sejam a título de deveres 

correlativos de direitos – como o dever dos pais de dar assistência e educação aos filhos, 

previsto no art. 229 - sejam deveres de sujeição – como o dever de suportar a desapropriação 

– previsto no art. 184.  Indaga-se se esses seriam, de fato, deveres fundamentais.  

 

A resposta para essa questão exige uma análise retrospectiva.  Historicamente, tendia-

se a reduzir o tema dos deveres fundamentais ao tema dos direitos ou garantias 

constitucionais, partindo-se do pressuposto que a liberdade do indivíduo é pré-existente  ao 

Estado e, em princípio, ilimitada.  À Constituição, portanto, caberia reconhecer essas 

liberdades, e não criá-las, resguardando-as do arbítrio estatal
436

.    

 

Isso não significava, todavia, que tais direitos seriam ilimitáveis.  Ao contrário, 

admitiriam dupla limitação, sendo a primeira de ordem subjetiva, decorrente dos direitos 

fundamentais de outrem.  A segunda limitação, de ordem objetiva, é consubstanciada nas 

exigências do próprio Estado, significando meros ônus ou sujeições constitucionais.   

                                                                                                                                                         
portuguesa de 1976,  o autor menciona a Constituição Italiana de 1947, a  Alemã de 1949  e a Espanhola de  

1978.  
434

 NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos.  Contributo para a compreensão 

constitucional do Estado fiscal contemporâneo. Coimbra: Almedina, 1998, p. 16.  O autor menciona a 

Constituição Italiana de 1947, a  Alemã de 1949, a Portuguesa de 1976 e a Espanhola de  1978.  
435

 NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos.  Contributo para a compreensão 

constitucional do Estado fiscal contemporâneo. Coimbra: Almedina, 1998, p. 15. 
436

 Essa compreensão não é unânime, como ressalta o próprio Casalta Nabais, havendo entendimento 

contrário, no sentido de que é o Estado – e não o indivíduo – o principal sujeito de direitos.  Ascendem ao 

primeiro plano como bem ou valor primário o Estado e a sociedade. As constituições formadas sob esse 

fundamento deram origem às chamadas Constituições Políticas e Econômicas, respectivamente. NABAIS, José 

Casalta. O dever fundamental de pagar impostos.  Contributo para a compreensão constitucional do Estado 

fiscal contemporâneo. Coimbra: Almedina, 1998, p. 26 a 29 e 46 e CANOTILHO, Gomes. Direito 
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Os deveres fundamentais seriam, no entendimento de então,  uma criação jurídica 

coincidente com o âmbito do poder limitado do Estado.  Relendo-se o art. 32 do já 

mencionado Pacto de San Jose da Costa Rica, nota-se que em sua primeira fase os deveres 

fundamentais foram identificados com os limites inerentes aos direitos fundamentais, ou 

„limites interindividuais dos direitos‟
437

, caracterizando-se como deveres passivos, ou 

negativos, ou  de abstenção,  ou de não perturbação, ou ainda correlativos ou simétricos dos 

direitos individuais alheios, a exemplo do dever dos pais de dar assistência e educação aos 

filhos.  

 

Em consequência, o conceito de dever fundamental passou a acompanhar os diversos 

significados atribuídos aos direitos fundamentais da primeira à quinta dimensões ou 

gerações
438

.  

 

No entanto, os deveres fundamentais se constituem em uma categoria jurídica 

autônoma, distinta daquela à qual pertencem os direitos fundamentais
439

.  Ainda que ambos – 

direitos e deveres fundamentais – tenham por função imediata a realização do bem comum, 

sempre em consideração à dignidade humana, os deveres fundamentais não se confundem 

com meros deveres correlativos ou simétricos dos direitos fundamentais. 

 

                                                                                                                                                         
Constitucional e teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 1998, p. 534.  Sobre a Constituição Econômica, 

ver obra de BERCOVICI, Gilberto.Constituição Econômica e Desenvolvimento. São Paulo: Malheiros, 2005.  
437

 NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos.  Contributo para a compreensão 

constitucional do Estado fiscal contemporâneo. Coimbra: Almedina, 1998, p.67. 
438

 Os direitos fundamentais de primeira geração correspondem aos clássicos direitos fundamentais, entre os 

quais os direitos à vida e à liberdade, sendo os primeiros a constarem das Constituições ainda no século XIX, 

correlacionando-se com direitos civis e políticos.  Têm por titular o indivíduo e são oponíveis ao Estado, 

traduzindo-se como atributos da pessoa.  Os direitos de segunda geração, surgidos já no século XX, nasceram 

sob inspiração do princípio da igualdade, consistindo em direitos sociais, culturais e econômicos, pertencentes ao 

indivíduo e à coletividade.  Já os direitos fundamentais de terceira geração se assentam na fraternidade e na  

solidariedade, abrangendo os direitos ao desenvolvimento, ao meio ambiente, à propriedade sobre o patrimônio 

comum da humanidade e o direto à comunicação,  e ser referem tanto aos indivíduos e à coletividade quanto ao 

próprio Estado. Os direitos fundamentais de quarta geração podem ser sintetizados como direitos à democracia , 

à informação e ao pluralismo. Por fim, os direitos de quinta geração se concentram no direito à paz, de que são 

titulares os indivíduos, a coletividade, o Estado, os povos e a humanidade. BONAVIDES, Paulo. Curso de 

Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2008, pp. 562 a 593.           
439

 CANOTILHO, Gomes e MOREIRA, Vital. Fundamentos da Constituição. Coimbra: Coimbra, 1991, p. 

118. No mesmo sentido, NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos.  Contributo para a 

compreensão constitucional do Estado fiscal contemporâneo. Coimbra: Almedina, 1998, p. 35.   
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O significado dos deveres fundamentais também não é o da sujeição do indivíduo ao 

poder do Estado, a exemplo do dever de aceitar desapropriações – que atinge o direito 

fundamental de propriedade do indivíduo - ou de se submeter  às penas de reclusão e detenção 

– que afeta o direito fundamental de liberdade.   Tais sujeições não são deveres, visto que não 

há opção, por parte do destinatário, de violá-lo ou não
440

.     

 

Distinguem-se os deveres fundamentais por seu fundamento de legitimidade, que é a 

soberania estatal.  Isto porque o Estado, ao lado de reconhecer os direitos fundamentais é, de 

certo modo, livre em seu poder constituinte originário ou revisional para instituir deveres 

fundamentais
441

.  

 

Os deveres fundamentais são “deveres jurídicos do homem e do cidadão que, por 

determinarem a posição fundamental do indivíduo, têm especial significado para a 

comunidade e podem por esta ser exigidos”
442

. São exemplos o dever de pagar impostos, o 

dever de preservar o meio ambiente, o dever de defender a pátria e  o dever de proteger o 

patrimônio cultural. 

 

Questiona-se se cada um dos deveres fundamentais deve possuir suporte constitucional 

específico, se tal suporte deve se mostrar explicita ou implicitamente,  e ainda se os deveres 

podem ser remetidos a uma cláusula geral de „deverosidade‟
443

. 

 

A aceitação de uma cláusula genérica de obediência ao ordenamento jurídico ensejaria 

o reconhecimento de uma lista aberta de deveres, a ser preenchida pelo legislador ordinário
444

.   

Por essa razão, entende-se que os deveres fundamentais, ao contrário dos direitos 

fundamentais, devem obedecer ao princípio da taxatividade ou do numerus clausus
445

.  
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 Para Gomes Canotilho, os deveres fundamentais precisam estar explicitados no texto 

constitucional, pois sua instituição pelo legislador ordinário implicaria 

inconstitucionalidade
446

. Entende-se, nesta tese, que a indicação expressa dos deveres 

fundamentais não é requisito para sua legitimidade e constitucionalidade.  Isto porque, desde 

que tais deveres sejam implicitamente reconhecidos pela Constituição, não cabe falar em 

ausência de legitimidade ou de constitucionalidade, mas apenas em ausência de status 

constitucional
447

 explícito.  

 

Lembra-se que a adoção do critério indicativo de bens jurídicos conforme a teoria 

constitucionalista restrita mencionada no item 1.3 do primeiro Capítulo requer que o bem ou 

valor penalmente tutelado pertença a uma „pauta valorativa constitucional‟448, isto é, esteja ao 

menos implicitamente valorado pela Constituição.  

 

São características dos deveres fundamentais a passividade, a autonomia, a 

subjetividade, a individualidade, a universalidade, a permanência e a essencialidade
449

.  

 

São passivos porque o titular do dever representa o pólo passivo da relação jurídica 

que se estabelece entre o indivíduo e o Estado ou a coletividade.  São, portanto, autônomos, 

pois de natureza distinta da natureza dos direitos fundamentais, uma vez que   nesse caso seu 

titular se situa no pólo ativo da relação que há entre o Estado e o indivíduo.   

 

Todavia, reitera-se que o caráter passivo dos deveres fundamentais não os equipara às 

situações de pura sujeição do indivíduo frente ao poder do Estado, visto que, no que concerne 

aos deveres fundamentais, é possível – ainda que não desejável – que o indivíduo atue 

comissiva ou omissivamente violando esses deveres.     
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 CANOTILHO, Gomes e MOREIRA, Vital. Fundamentos da Constituição. Coimbra: Coimbra, 1991, p. 

147. 
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 NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos.  Contributo para a compreensão 

constitucional do Estado fiscal contemporâneo. Coimbra: Almedina, 1998, p. 88. 
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 COELHO, Yuri Carneiro.Bem jurídico penal. Belo Horizonte: Mandamentos, 2003, p. 83. 
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 NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos.  Contributo para a compreensão 

constitucional do Estado fiscal contemporâneo. Coimbra: Almedina, 1998, p. 64. 



 

 158  

Os deveres fundamentais possuem natureza subjetiva  por correspondem a imputações 

que recaem sobre o indivíduo, não se confundindo, assim, com o dever genérico de suportar o 

poder do Estado – a exemplo do já citado dever de aceitar a desapropriação – que não é um 

dever do indivíduo proprietário mas a expressão do poder do Estado.  

 

Os deveres fundamentais são, ademais, atribuídos a pessoas naturais, sejam 

individuais/naturais ou coletivas/jurídicas, de direito público ou privado
450

.  Ainda que 

imputados a pessoas jurídicas, os deveres fundamentais se caracterizam como deveres 

individuais, posto que não são deveres da coletividade ou da sociedade, mas de cada uma e de 

todas as pessoas que compõem a pessoa jurídica.  

 

Os deveres fundamentais são, aditivamente, universais e permanentes.  São universais 

porque imputados a todos, sem distinção de profissão, sexo, idade.  É evidente que há deveres 

que não são a todos imputados, como o de pagar tributos, que deve recair apenas sobre 

aqueles que possuem capacidade para tanto.   

 

São permanentes ou „gerais no tempo‟
451

 em razão da irrenunciabilidade,  tanto em 

relação ao legislador ordinário quanto ao revisional.   

 

Por fim, são essenciais, no sentido de representarem interesses  “importantíssimos para 

a existência, subsistência e funcionamento da comunidade ... ou para realização de outros 

valores comunitários com forte sedimentação na consciência jurídica em geral da 

comunidade”
452

.     

 

                                                 
450

 Explica Casalta Nabais que, com a progressiva pulverização da organização administrativa do Estado, as 
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se confunde com os deveres da Administração Pública, que são „verdadeiras competências vinculadas‟ e não 

deveres em sentido próprio. NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos.  Contributo para 

a compreensão constitucional do Estado fiscal contemporâneo. Coimbra: Almedina, 1998p. 71.  
451

 NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos.  Contributo para a compreensão 

constitucional do Estado fiscal contemporâneo. Coimbra: Almedina, 1998, p. 72.  Para este autor os deveres 
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452

 NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos.  Contributo para a compreensão 

constitucional do Estado fiscal contemporâneo. Coimbra: Almedina, 1998, p. 73. 
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Reitere-se que, em razão da essencialidade, os deveres fundamentais, ao contrário dos 

direitos fundamentais, obedecem ao princípio da taxatividade, devendo constar expressa ou 

implicitamente da Constituição.  

 

Sobre a previsão implícita, importante esclarecer que os deveres fundamentais 

aparecem, muitas vezes, como pressupostos ou consequências da ordem política, da ordem 

social  ou da ordem econômica do Estado.  

 

Dessa forma, apesar de o dever de pagar tributos não se encontrar expressamente 

formulado na Constituição Federal de 1988
453

, ele se apresenta de modo implícito por 

diversos dispositivos.    

 

Entre os dispositivos da Constituição brasileira de 1988 que contemplam  o dever de 

pagar tributos podem ser citados o parágrafo 1º do art. 145 que determina o caráter pessoal 

dos impostos e sua graduação conforme a capacidade econômica e o inciso IV do artigo 167   

que proíbe a vinculação das receitas dos impostos em benefício exclusivamente daqueles que 

os pagam, devendo ser destinados às necessidades da coletividade, e admitindo afetação dos 

recursos exclusivamente para os casos previstos na própria Constituição, a exemplo da saúde, 

do ensino e da administração tributária.  

 

Enfim, o dever fundamental de pagar tributos é um valor sobre o qual recai interesse 

constitucional.  Possui, portanto, as características  necessárias à sua elevação à categoria de 

bem jurídico penal. 

  

Essa conclusão requer, no entanto, uma análise do ponto de vista da natureza jurídica 

das espécies tributárias.  

 

Há tributos, como as taxas, cujo pagamento interessa unicamente ao próprio sujeito 

passivo obrigado. Outros, como os impostos e as contribuições especiais, destinam-se ao 

financiamento de atividades públicas de interesse de todos os cidadãos, sejam tais atividades 

                                                 
453

 Como também não esteve nas Constituições brasileiras anteriores nem tampouco está presente na atual 

Constituição portuguesa nem na Lei Fundamental alemã.  
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genéricas ou especificadas, caso em que ocorre a afetação da receita a uma despesa 

determinada, a exemplo da previdência social.  

 

De início, interessa observar que o dever fundamental e solidário de que aqui se trata é 

aquele de pagar tributos que não estão vinculados diretamente a uma contraprestação dirigida 

ao sujeito passivo obrigado a cumprir o correspondente dever.  

 

A expressão tributo vem do latim tribuere, significando dividir por tribos o ônus da 

imposição454.  Sua origem mais conhecida está na imposição de pagamentos dos vencedores 

sobre os vencidos, a exemplo das modernas indenizações de guerra455.   

 

Explica Héctor Villegas456 que, por estarem os povos sob domínio estrangeiro, o 

pagamento de tributos revelava e reforçava a sujeição e, em consequência, a adesão ao 

pagamento significava atitude de traição à pátria.   Compreende-se assim, como ensina o 

autor, a pergunta maliciosa feita pelos fariseus a Jesus, quanto a ser permitido ou não o 

pagamento de impostos.  E que Lhe  provocou a conhecida resposta: “Por quem me tomas, 

hipócritas? Daí a Cesar o que é de Cesar e a Deus o que é de Deus”457. 

 

Já o termo contribuinte vem de “contributário” (conjunto daqueles que sofrem a 

tributação) e, lamentavelmente,  não possui o sentido de contribuir, isto é, colaborar 

voluntariamente com algo.   

 

Nesse sentido, lembra-se o ordenamento tributário da França do século XVIII em que, 

ainda que coubesse a todos contribuir para o Estado, os nobres o faziam com o sangue – a 

prestação do serviço militar – o clero com suas rezas a Deus  e o povo com o dinheiro
458

.  A 

tributação era, então, resultado da desigualdade, dos privilégios e da injustiça459.  
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De fato, no Brasil colônia de 1770 a administração tributária era realizada por meio de 

repartição e o patrimônio público recebia a denominação de „Erário Régio‟460, isto é, do rei, e 

não simplesmente de erário como atualmente, que é do Estado e, portanto, de toda a 

sociedade.  

 

Marciano Seabra de Godoi afirma que dessa associação se originou a antiga  

concepção do direito tributário “como direito de império, composto por normas cuja 

característica fundamental radicava na tutela do interesse público arrecadatório, o que dava 

um caráter formal e instrumental ao dever de recolher impostos”
461

.  

 

Nota-se que a ordem tributária nem sempre esteve presente na ordem jurídica dos 

Estados. Porém,  em razão da separação entre os setores público e privado, que hoje já é 

percebida pelos cidadãos, sente-se de forma bastante clara o ônus da tributação.  Infelizmente, 

a  consciência do dever de pagar tributos se manifesta quase que exclusivamente contra o 

volume da carga tributária e em termos apenas quantitativos.  

 

O perfil, ou  desenho da tributação, isto é, os critérios adotados para distribuição da 

carga tributária, independentemente de seu volume quantitativo, é geralmente tema 

considerado subsidiário. Poucos entendem que o ônus da tributação é um dever 

fundamental
462

 e solidário, a ser cumprido em conformidade com suas respectivas 

capacidades.  

 

Este quadro, no entanto, não é privilégio brasileiro.  O professor alemão Klaus 

Tipke
463

 retrata sete categorias de condutas dos cidadãos frente à imposição tributária: (1) o 
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homo oeconomicus, que pesa as vantagens e riscos da fraude tributária;  (2) o chalanero,  que 

procura compensar as deficiências dos serviços públicos mediante uma redução no pagamento 

de impostos;  (3) o mal humorado, que discorda da política de gastos públicos e entende 

legítimo privar o Estado de recursos econômicos para executá-los;  (4) o liberal, que considera 

os impostos um ataque a suas liberdades fundamentais;  (5) o legalista, disposto a reduzir sua 

carga tributária, utilizando possibilidades legais sem incorrer em sanção; (6) o imperito, 

incapaz de interpretar as leis fiscais sem a ajuda de assessores; e (7) o sensível perante as 

desigualdades e privilégios do sistema tributário. 

 

Também na doutrina portuguesa encontram-se referências às motivações dos 

contribuintes relativamente à fuga do dever de pagar tributos, sejam causas políticas, 

econômicas, técnicas e mesmo psicológicas464.  

 

Como explica Casalta Nabais, denomina-se de Estado fiscal ao Estado que possui 

como principal fonte de financiamento as receitas derivadas do patrimônio dos particulares,  

sendo a mais representativa a tributária, e não as receitas públicas originárias do próprio 

patrimônio estatal
465

. 

 

Porém, apesar de sentirem o peso da carga tributária, os indivíduos não percebem que 

a tributação não é um fim em si mesmo, mas um meio que possibilita ao Estado o 

cumprimento de suas funções
466

.  

 

Ocorre que não há alternativas fáceis aos tributos.  Assim se pronunciam economistas, 

como Joel Slemrod: “a alternativa à tributação é manter déficits orçamentários, financiados 

                                                                                                                                                         
Sobre as diversas teorias que procuram justificar e legitimar a evasão tributária, há ótima análise no 

“Capítulo „D‟ – Sanciones Penales y Moral Tributaria del Estado y del Contribuyente”, da obra supracitada, bem 

como no capítulo entitulado “La Influencia de la Constitución Alemana en su Legislación Tributaria”, de autoria 

de Paul Kirchhof, em KIRCHHOF, Paul. Garantías Constitucionales del Contribuyente. Valencia: Tirant Lo 

Blanch, 1998.    
464

 PEREIRA, Manuel Henrique de Freitas. Fiscalidade. Coimbra: Almedina, 2009, pp. 432 a 435. 
465

 NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos.  Contributo para a compreensão 

constitucional do Estado fiscal contemporâneo. Coimbra: Almedina, 1998, p. 198. 
466
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de Janeiro: Forense, 2006, pp. 57 a 69.  
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por empréstimos ou pela emissão de moeda”
467

.    No mesmo sentido se manifestam juristas, 

quando afirmam que “o Estado somente pode ser financiado por meio da economia 

privada”468.  

 

Resta indagar, assim, se há critérios legitimadores da imposição tributária.  É sabido 

que o poder do Estado de exigir dos cidadãos os recursos necessários ao seu financiamento 

sofre a restrição dos limites formais e materiais da tributação
469

.   

 

Como já exposto, desde Adam Smith470
  os critérios norteadores da tributação foram 

enumerados: justiça, certeza, comodidade e economia. 

 

Nessa tese não se pretende apontar as imperfeições da ordem e do sistema  tributários 

nacionais, notadamente quanto à necessidade de simplificação471 e à sua função de 

instrumento de redistribuição de renda472, temas que individualmente merecem aprofundado 

estudo.  

 

Muitos concentram a atenção sobre os limites materiais à tributação no que tange ao 

montante da carga tributária473, o que significa impor limites relativos ao seu valor monetário, 

seja em termos absolutos, seja sob a forma de um percentual da riqueza nacional.  

Consequentemente, essas discussões se relacionam, primordialmente, com questões 

associadas ao quantum dos gastos públicos e, por decorrência,  ao tamanho do próprio Estado.    
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2009, pp. 366 e 374 e da autora dessa tese, Imposto de Renda das Pessoas Físicas. Rio de Janeiro: Forense, 

2009, pp. 215 a 229. 
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No entanto, ainda mais relevante que o exame do valor da carga tributária474, é a 

análise dos métodos e critérios de sua distribuição entre os contribuintes.   Ou, como define 

Joel Slemrod, a justiça fiscal não está no quanto, mas em como tributar, que ele chama de 

„desenho do sistema tributário‟
475

.  

 

Como já mencionado, o dever fundamental e solidário de pagar tributos se refere aos 

tributos não vinculados, o que exige, desde já, a análise dos aspectos que envolvem as 

espécies tributárias e suas características.  

 

O primeiro método ou critério utilizado para definir o ônus da incidência da tributação 

sobre os particulares foi o da repartição.  Esse método de tributação “assegurava ao Estado a 

certeza quanto à soma prevista para cada imposto, enquanto deixava na incerteza a quantia a 

ser reclamada individualmente dos contribuintes”
476

.   

 

Ao Estado competia fixar o montante total da receita a ser arrecadada, sendo o valor 

correspondente a cada contribuinte em particular um problema a ser enfrentado pelos próprios 

cidadãos.  Segundo Aliomar Baleeiro, este método vigorou na França para o imposto 

territorial até 1917.     

 

 Exemplo de método de repartição corresponde ao aplicado durante o ciclo de ouro no 

Brasil do século XVIII, quando era exigida por Portugal a derrama477.  Tratava-se de um 

imposto cobrado para complementar a insuficiência de recolhimento  do quinto relativamente 

ao montante estimado pela Coroa Portuguesa.  O quinto, por sua vez,  correspondia a um 

                                                                                                                                                         
473 O conceito de carga tributária corresponde ao do nível de fiscalidade, isto é, à proporção entre a parte do 

rendimento nacional que, através dos tributos, “é transferido das mãos dos particulares para o sector público”. 

PEREIRA, Manuel Henrique de Freitas. Fiscalidade. Coimbra: Almedina, 2009, p. 331. 
474
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grau de operações com o exterior e a composição das atividades econômicas (pois há atividades da economia que 
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imposto com alíquota de 20%  sobre o ouro extraído e levado às Casas de Fundição, que 

passava a pertencer  a Portugual478.    

 

O método da repartição não vige atualmente, tendo sido substituído pelo método da 

quotidade, em que é “incerto, para o Tesouro, o total a ser arrecadado, mas cada contribuinte 

encontra na lei a parte que lhe incumbe pagar”
479

. 

 

O método da quotidade pode se basear em procedimentos tabelados ou em 

procedimentos indiciários
480

. Os tabelamentos têm por função eliminar apreciações subjetivas 

na apuração do imposto – sendo um dos mais curiosos casos de  tabelamento, estabelecido há 

quase dois séculos, o método de apuração da renda por meio do número de portas e janelas ou 

de criados masculinos em cada residência.  Um tabelamento atualmente vigente no Brasil é o 

de incidência do imposto de renda pessoa física, apurado a partir de alíquotas progressivas de 

acordo com o valor da renda481.  

 

Os procedimentos indiciários da quotidade se fundam em presunções legais, a 

exemplo do arbitramento da receita e do lucro das pessoas jurídicas, quando não é possível a 

apuração contábil documental. A quotidade se expressa quantitativamente por meio de 

tributos fixos ou proporcionais
482

 – esses últimos podendo ser neutros, progressivos ou 

regressivos.  
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O critério da quotidade podem se orientar por uma, ou por uma combinação das 

seguintes teorias ou princípios: (i) teoria da captação; (ii)  teoria do sacrifício; (iii) teoria do 

benefício483.   

 

Segundo o princípio da captação, todos os cidadãos pagam indistintamente o mesmo 

montante de tributos, quer possuam rendas ou bens, quer tenham maiores ou menores níveis 

de consumo, quer se utilizem ou não dos serviços públicos484.  

 

De acordo com a teoria do benefício cada contribuinte arca com o ônus tributário 

proporcional ao bônus, ou aos serviços, recebidos do Estado.   Segundo esse princípio, cada 

um dos cidadãos entrega ao Estado o montante necessário e suficiente para compensar os 

gastos por ele ocasionados ao Estado e para retribuir os serviços dele recebidos485. 

 

Largamente difundida desde o século XVII, a teoria do benefício ensejou a construção 

de diversas técnicas tributárias, como a de que somente devem pagar tributos os residentes – 

pois apenas eles  recebem as prestações estatais – e de que deve haver linhas específicas de 

incidência – a exemplo dos pedágios para os usuários das respectivas vias públicas.  

 

Todavia, a aplicação prática da teoria do benefício esbarra em grandes dificuldades, 

pois requer a identificação “das vantagens de cada pessoa retira da actividade do Estado, ou 

                                                                                                                                                         
As alíquotas podem ser específicas, quando são um valor em moeda (reais) por unidade de medida (kg, litro, 

m²,  cm³, caixa, ...), a exemplo de R$ 0,18 por litro de combustível. Nesse caso, o valor do imposto, para uma 

venda de 100 litros de combustível será:  Imposto  = 100 x R$ 0,18  =  R$ 18,00.  As alíquotas ad valorem são 

um percentual a ser aplicado à base de cálculo, expressa em moeda (reais). Por exemplo, 15% sobre o lucro, que 

resulta em um  valor do imposto, para um lucro apurado de R$ 100.000,00 de R$ 15.000,00. As alíquotas ad 

valorem podem ser fixas (invariáveis), progressivas ou regressivas.  As alíquotas progressivas  aumentam 

quando a base de cálculo aumenta.  As regressivas, ao contrário, diminuem quando a base de cálculo aumenta.  

Um exemplo de alíquotas progressivas está no imposto de renda pessoa física, em que as alíquotas sobem de 0 % 

para 7,5%,  15 %  e 22,5%, e daí para 27,5 % acompanhando o aumento da renda. BALEEIRO, Aliomar. Uma 

Introdução à Ciência das Finanças. Rio de Janeiro: Forense, 2006, pp. 215 a 224.  
483

 TIPKE, Klaus. Moral Tributaria del Estado y de los Contribuyentes. Madrid: Marcial Pons, 2002, p. 

33. 
484

 TIPKE, Klaus. Moral Tributaria del Estado y de los Contribuyentes. Madrid: Marcial Pons, 2002, p. 

33. 
485

 TIPKE, Klaus. Moral Tributaria del Estado y de los Contribuyentes. Madrid: Marcial Pons, 2002, p. 

33. 
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para que se tributem de forma especial as pessoas ou grupos que gozam de vantagens 

particulares ou que originam determinadas despesas para a sociedade”486.  

 

Para além dessas dificuldades, ressalte-se que a teoria do benefício leva à injusta 

distribuição da carga tributária, em desconformidade com o dever de solidariedade que orienta 

a sociedade brasileira, a teor do art. 1º da Constituição Federal, até porque são de fato os mais 

pobres que, por mais dependerem das prestações estatais devem, segundo essa teoria, pagar 

mais tributos.  

  

Por outro lado, em conformidade com a teoria do sacrifício todos os indivíduos devem 

se sacrificar  de modo equitativo ou isonômico com o fim de financiar o Estado
487

. Essa é a 

teoria que melhor se adequa à imputação tributária conforme o dever solidário de pagar 

tributos.   

 

O esquema abaixo resume, de forma bastante simplificada, os métodos e as teorias  

relativos à distribuição da carga tributária: 

 

 

                                               Repartição: mera divisão da carga tributária estabelecida 

                                                                  a priori,  pelo número de contribuintes     

 

 Métodos de distribuição                                 Teoria da Captação: quantum fixo a ser pago     

   da carga tributária                                                                          por todos  

                                               Quotidade         Teoria do Benefício: quantum fixado conforme os 

                                                                                                          benefícios recebidos do Estado                

                                                                         Teoria do Sacrifício: quantum fixado conforme a  

                                                                                                           capacidade econômica                  

 

 

Essas teorias ou princípios deram ensejo à tradicional classificação
488

 dos tributos em 

vinculados (ou bilaterais ou contraprestacionais) e não vinculados (ou unilaterais ou não-

                                                 
486

 PEREIRA, Manuel Henrique de Freitas. Fiscalidade. Coimbra: Almedina, 2009, p. 66.  
487

 SAMUELSON, Paul. Introdução à Análise Econômica. Volume I. Rio de Janeiro: Agir, 1979, pp. 176 e 

177. 
488

 A classificação dos tributos em duas grandes categorias quanto à vinculação da imposição a uma 

contraprestação estatal está presente em inúmeras obras, a exemplo de:  SOUSA, Rubens Gomes de.  Ainda a 

distinção entre taxa e imposto.  Revista de Direito Público, nº 21, 1972, p. 303;  SOUSA, Rubens Gomes de. 

Compêndio de Legislação Tributária. Rio de Janeiro: Edições Financeiras S/A, s/d, pp. 127 a 135; XAVIER, 
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contraprestacionais).  A cobrança do tributo vinculado depende de uma atuação ou atividade 

do Estado em relação ao contribuinte obrigado, a exemplo das taxas e das contribuições de 

melhoria.   Citando as palavras datadas de 1964 proferidas por Rubens Gomes de Sousa, 

idealizador do Código Tributário Nacional brasileiro, os tributos se distinguiam por se 

destinarem exclusivamente (impostos), preponderantemente (contribuições de melhoria) ou 

principalmente (taxas) ao interesse público489.  

 

As taxas são tributos específicos e divisíveis ou mensuráveis, no sentido de que podem 

ser individualizadas e destacadas do complexo de atividades públicas aquela que deu origem à 

exação e, também identificado dentro do conjunto de cidadãos, o contribuinte que se 

beneficiou da referida atividade estatal490.  

 

As taxas para emissão de passaporte e as taxas para remuneração da coleta pública de 

lixo são ótimos exemplos de tributos vinculados, pois o sujeito que é onerado pela tributação 

coincide exatamente com o beneficiário do serviço prestado pelo Estado.   

 

A contribuição de melhoria, por sua vez, é tributo cobrado do proprietário do imóvel 

valorizado por obra pública, de forma que a exigência é fundada na vinculação do 

contribuinte com a atividade estatal491.  

 

Já em relação aos tributos não vinculados, sua cobrança independe de qualquer 

atuação estatal.  São assim classificados os impostos, inclusive porque o Código Tributário 

                                                                                                                                                         
Alberto.   Manual de Direito Fiscal., Volume 1.  Lisboa: Almedina, 1981, p. 42;  MARTINS, Ives Gandra. 

Impostos: comentários ao CTN. Volume 5. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1979, p.175;  BALEEIRO, 

Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 271;  JARACH, Dino. 

Curso superior de derecho tributário., Tomo 1. Buenos Aires: Liceo Profissional Lima, s/d, p. 187. NABAIS, 

José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos.  Contributo para a compreensão constitucional do 

Estado fiscal contemporâneo. Coimbra: Almedina, 1998, p. 199. BERLIRI, Antonio. Principi Generali del 

Diritto Tributario. Bologna: Prof. Riccardo Pàtron, 1962, pp. 52 e 53. 
489

 SOUSA, Rubens Gomes de. Compêndio de Legislação Tributária. Rio de Janeiro: Edições Financeiras 

S/A, s/d,p. 22. 
490

 As taxas são referidas no art. 145, inciso II, da CF/1988 e nos arts. 77 a 80 do Código Tributário Nacional. 

SOUSA, Rubens Gomes de. Compêndio de Legislação Tributária. Rio de Janeiro: Edições Financeiras S/A, 

s/d,p. 131. 
491

 As contribuições de melhoria constam do art. 145, inciso III, da CF/1088 e dos arts. 81 e 82 do Código 

Tributário Nacional. SOUSA, Rubens Gomes de. Compêndio de Legislação Tributária. Rio de Janeiro: 

Edições Financeiras S/A, s/d, p. 131. 



 

 169  

Nacional, por influência de Rubens Gomes de Sousa, explicitou e deu positividade a essa 

característica, em seu art. 16492. 

 

A teoria dos tributos vinculados e não vinculados foi de suma importância para a 

estruturação do Sistema Tributário Nacional brasileiro. Por meio dela foram definidas as 

competências privativas  no campo dos impostos e as competências tributárias comuns no 

campo das taxas e contribuições de melhoria, significando que desde que realize o serviço, a 

obra ou exerça o poder de polícia,  qualquer dos entes estatais pode criar e cobrar taxas ou 

contribuições de melhoria.  

 

Atualmente, a tradicional teoria do benefício ou da vinculação é também denominada 

de „teoria da causa‟ ou de „teoria da equivalência‟,  distinguindo-se os tributos em causais 

(vinculados) e não-causais (não vinculados) .  Os primeiros, causais ou vinculados, se 

caracterizam por uma “contraprestação por uma vantagem concedida ao sujeito passivo”
493

.    

Neste estudo, é importante ressaltar que o dever de pagar os tributos refere-se àqueles não 

vinculados, ou seja, restringe-se àqueles imputados aos contribuintes  segundo a teoria do 

sacrifício.  

 

Os tributos não vinculados, no ordenamento jurídico nacional, correspondem aos 

impostos e, aditivamente, às contribuições especiais.  Em ambos os casos,  a pessoa que os 

paga não possui qualquer pretensão a uma retribuição direta por parte do Estado.  Essas duas 

modalidades de espécies tributárias, no que tange ao aspecto causal, se distinguem apenas 

quanto à afetação, isto é, quanto à destinação dada ao produto da arrecadação, visto que as 

contribuições especiais são afetadas a finalidades públicas específicas.   

 

                                                 
492

 Lei nº 5.172/1966, Art. 16: 

Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade 

estatal específica, relativa ao contribuinte. Disponível em: < http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>. Acesso 

em: 19/08/2010. 
493

 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas Tributárias Indutoras e Intervenção Econômica. Rio de Janeiro: 

Forense, 2005, p. 117. 
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A definição de imposto foi formulada por Gaston Jèze como "uma prestação 

pecuniária, exigida aos particulares por via de autoridade, a título definitivo e sem 

contrapartida, com vista à cobertura dos encargos públicos"494.  

 

No Brasil, o imposto foi conceituado por Rubens Gomes de Sousa como o tributo “que 

se destina a cobrir as necessidades públicas gerais, isto é, todas aquelas que interessam o grau 

de interesse que cada um tenha individualmente na existência do serviço ou atividade pública 

de que se trate”495.    

 

Vê-se que as receitas decorrentes dos impostos496 são repartidas em função das 

necessidades das pessoas políticas que compõem a federação – União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios.  O caráter geral e indistinto das despesas públicas financiadas pelos 

impostos não impede que a lei determine destinação especial497, a exemplo das regras de 

repartição de receitas previstas nos artigos 157498 a 162 da Constituição Federal.  Mas não 

podem se destinar ao atendimento  de funções específicas a serem desempenhadas pelo 

Estado, por força inclusive do disposto no inciso IV do art. 167 da Constituição Federal de 

1988, com as exceções previstas na própria Constituição.  

 

 As contribuições especiais, por sua vez,  já nascem destinadas ao atendimento de 

determinadas necessidades sociais, como a saúde, a assistência social, a previdência, a 

                                                 
494

 JÈZE, Gaston. Cours de finances publiques. Paris: Marcel Giard, 1931. Up ud. PEREIRA, Manuel 

Henrique de Freitas. Fiscalidade. Coimbra: Almedina, 2009, p. 13. 
495

 SOUSA, Rubens Gomes de. Compêndio de Legislação Tributária. Rio de Janeiro: Edições Financeiras 

S/A, s/d, p 130. 
496

 CF/1988, Art. 167: 

 São vedados: (...) IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a 

repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos 

para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de 

atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, 

e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem 

como o disposto no § 4º deste artigo; (...)Disponível em: < http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>. Acesso 

em: 19/08/2010. 
497

 SOUSA, Rubens Gomes de. Compêndio de Legislação Tributária. Rio de Janeiro: Edições Financeiras 

S/A, s/d,p. 130. 
498

 Veja-se, por exemplo, o que determina o art. 157 da Constituição relativamente à repartição da receita do 

imposto de renda: Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal: I - o produto da arrecadação do imposto 

da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer 

título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem; (...)Disponível em: < 

http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>. Acesso em: 19/08/2010. 
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educação, o combate à pobreza e o desenvolvimento econômico sempre de caráter geral499.  

As contribuições especiais encontram-se previstas no texto constitucional nacional nos artigos 

149 e 149-A.  

 

Em ambos os casos – impostos e contribuições especiais – ao sujeito passivo onerado 

não é atribuída qualquer pretensão direta e específica de retribuição por parte do Estado.  

 

Os tributos não vinculados possuem características de três naturezas: objetiva, 

subjetiva e teleológica.   

 

Do ponto de vista objetivo500, o tributo não vinculado é uma prestação – objeto da 

relação jurídica tributária – pecuniária, compulsória - cuja imposição é ex lege – que não 

constitui sanção por ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa 

vinculada.   

 

Sob a ótica subjetiva, explica Casalta Nabais que o tributo não vinculado é uma 

prestação unilateral, “a que não corresponde nenhuma contraprestação específica a favor do 

contribuinte”501. 

 

Do ponto de vista teleológico, o tributo não vinculado é uma prestação definitiva , pois 

“não dá lugar a qualquer reembolso, restituição ou indenização”
502

. 

 

Considerando-se os tributos de natureza não-vinculada, adequados à teoria do 

sacrifício, nota-se que o critério para repartição da carga tributária pode ainda ser orientado 

                                                 
499

 Como preveem, por exemplo, os arts. 177
499

 e 195 da Carta Magna. 
500

 A teor do art. 3º  do Código Tributário Nacional: Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em 

moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada 

mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Disponível em: < 

http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>. Acesso em: 19/08/2010. 
501

 NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos.  Contributo para a compreensão 

constitucional do Estado fiscal contemporâneo. Coimbra: Almedina, 1998, pp. 224 e 681.  
502

 NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos.  Contributo para a compreensão 

constitucional do Estado fiscal contemporâneo. Coimbra: Almedina, 1998, pp. 224 e 681.  
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pelo montante dos gastos (ou do consumo) realizado pelo contribuinte, ou pelo valor dos 

ganhos auferidos pelo cidadão503.   

 

Ressalte-se que as duas  orientações buscam a isonomia ou o tratamento igualitário a 

ser dispensado aos contribuintes, pela verificação de que se encontram em situações  

equivalentes.  Devem, portanto, se basear no critério da capacidade econômica, ou 

contributiva, ou tributária, que caracteriza o que se denomina „capacidade fiscal‟504. 

 

 Essa teoria, ou princípio, não consiste em mera construção doutrinária mas, ao 

contrário, encontra-se positivada nos textos constitucionais, a exemplo do brasileiro, que o 

explicitou em seu art. 145, § 1º505.    

 

A avaliação da capacidade econômica  a partir do critério das rendas e receitas 

percebidas pelos particulares  é adequada à aplicação dos tributos diretos506 como, no sistema 

tributário brasileiro, o imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro líquido e a 

contribuição para o financiamento da seguridade social.  

 

Quando adotada a segunda opção, são utilizados os impostos indiretos507, a exemplo 

do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços.   
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 TIPKE, Klaus. Moral Tributaria del Estado y de los Contribuyentes. Madrid: Marcial Pons, 2002, p. 

33 e 34. 
504

 NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos.  Contributo para a compreensão 

constitucional do Estado fiscal contemporâneo. Coimbra: Almedina, 1998, p. 186. 
505

 CF/1988,Art. 145: 

 (...) § 1º - Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade 

econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses 

objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as 

atividades econômicas do contribuinte. Disponível em: < http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>. Acesso 

em: 19/08/2010. 
506

 Tributos diretos são aqueles “suportados em definitivo pelo contribuinte obrigado por lei ao seu 

pagamento”. Não admitem a repercussão ou translação, pois não é possível transferir, legalmente, o ônus da 

tributação. Os tributos direitos caracterizam-se também por haver identidade entre o contribuinte de direito 

(previsto em lei) e o contribuinte de fato (aquele sobre quem recai o ônus econômico da exigência).  SOUSA, 

Rubens Gomes de. Compêndio de Legislação Tributária. Rio de Janeiro: Edições Financeiras S/A, s/d, p. 135. 
507

 Tributos indiretos são os que são ou podem ser transferidos do contribuinte obrigado por lei ao 

pagamento, para outra pessoa, que por sua vez os transferirá ou os suportará em definitivo, por meio do 

fenômeno denominado repercussão ou translação. SOUSA, Rubens Gomes de. Compêndio de Legislação 

Tributária. Rio de Janeiro: Edições Financeiras S/A, s/d, p. 135. 
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Em ambos os casos a carga tributária onera a renda das pessoas, sendo que o volume 

de renda tributável é avaliado pelo que é ganho, no primeiro caso, ou pelo que é gasto, no 

segundo.  

 

O ordenamento tributário brasileiro adota a pluralidade tributária
508

, isto é, um sistema 

que, no que tange aos impostos e às contribuições especiais é aplicado segundo o critério da 

capacidade contributiva aferida pelo montante dos ganhos (para os tributos não vinculados  

diretos) e, concomitantemente, avaliada pelo valor dos gastos realizados (quando aplicados os 

impostos indiretos). 

 

Ocorre que a propensão marginal a consumir
509

 é tanto maior quanto menor a renda do 

indivíduo, de modo que aqueles que ganham menos gastam proporcionalmente mais, e 

consequentemente, pagam mais impostos indiretos.  Donde se conclui que a adoção da teoria 

do sacrifício, se baseada no critério da renda/gastos, atua regressivamente sobre a renda e, 

portanto, não satisfaz os princípios da redistribuição de renda e da capacidade contributiva510.  

 

Por outro lado, dado que a propensão marginal a poupar
511

 é crescente com a renda,  a 

distribuição da carga tributária segundo o critério da renda/ganhos, com tributação por meio 

de impostos diretos, não apresenta o efeito regressivo da opção anterior.  De fato, aqueles que 

ganham mais pagam efetivamente mais, desde que estabelecido um sistema de alíquotas 

adequado.   

 

                                                 
508

 BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 233. 

 Há doutrinadores que defendem a adoção de um imposto único, indireto, como explica Joel Slemrod:  

“replace the personal and corporate income taxes entirely with some forma of tax consumption – that is, on the 

portion of income that people spend rather than save”. Haveria, portanto, uma espécie de imposto único sobre o 

consumo, com eliminação dos impostos denominados pessoais e direitos, como o imposto de renda. SLEMROD, 

Joel e BAKIJA, Jon. Taxing Ourselves. Cambridge, Massachusetts: Mit Press, 2004, p. 7. 
509

 A propensão marginal a consumir é a relação entre a variação do consumo e a variação da renda.  Para os 

mais  pobres, cada aumento de renda é direcionado para o consumo numa proporção maior que para os mais 

ricos, que não precisam gastar toda sua renda e podem, portanto,  poupar mais.    Quem consome 100% de um 

aumento de renda  obtido está pagando mais impostos indiretos que aquele que não precisa destinar todo seu 

acréscimo de renda para o consumo. SAMUELSON, Paul A.  Introdução à Análise Macroeconômica. 

Volume. I. Rio de Janeiro: Agir, 1979, p. 176 e 224. 
510

 PEREIRA, Manuel Henrique de Freitas. Fiscalidade. Coimbra: Almedina, 2009, p. 68. 
511

 A propensão marginal a poupar  é a relação entre a variação da poupança  e a variação da renda.  Para os 

mais  ricos, que já dispõem de bens de consumo suficientes, cada aumento de renda  pode ser direcionado, ao 

menos parcialmente,  para a poupança. SAMUELSON, Paul A.  Introdução à Análise Macroeconômica. 

Volume. I. Rio de Janeiro: Agir, 1979, p. 176.    
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Assim, o desenho ou perfil de um sistema tributário baseado na teoria do sacrifício é o 

mais capaz de garantir a realização dos princípios na qual se funda: igualdade e solidariedade. 

 

Conclui-se, portanto, que os tributos não vinculados compõem o desenho ou perfil de 

distribuição da carga tributária conformado aos parâmetros da teoria do sacrifício
512

 e se 

adequam à realização da solidariedade prevista no art. 1º da Constituição brasileira de 1988.  

 

Pode-se afirmar, enfim, que o dever de pagar tributos não vinculados é um dever de 

todos,  de contribuírem para a realização das tarefas próprias do Estado, na medida de suas 

respectivas capacidades.    

 

Este dever tem como destinatárias as pessoas dotadas de capacidade tributária ou, nas 

palavras de Casalta Nabais, aquelas „fiscalmente dotadas‟
513

.   Isso não significa, no entanto, 

que haja um direito fundamental de não pagar tributos, isto é, de não contribuir para o 

financiamento do Estado.  

 

Acerca do tema tributação e solidariedade social, Marciano Seabra de Godoi
514

 analisa 

o significado da solidariedade sob três aspectos:  a concepção jurídica de solidariedade social; 

o sentido jus filosófico da solidariedade e, por fim, a relação entre a solidariedade e o dever 

fundamental de pagar impostos.  

 

Segundo Marciano Seabra de Godoi a solidariedade, enquanto conceito jurídico, só 

surgiu nas Constituições contemporâneas em razão da crescente organização política e 

sindical das classes trabalhadoras frente às distorções do modelo capitalista:  “Ainda que a 
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 Do ponto de vista constitucional, tal conclusão é coerente com os princípios da igualdade material
512

 e da 

solidariedade
512

.  Estão diretamente associados a esses  princípios, respectivamente,  a alteração dos critérios de 

distribuição de renda e riqueza próprios do capitalismo (A eficiência do capitalismo é a-ética. MERQUIOR, José 

Guilherme. A Natureza do Processo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1982, p. 55)   e a imputação tributária em 

conformidade com a capacidade econômica do indivíduo (O dever de pagar impostos deve ser solidariamente 

distribuído entre os cidadãos, conforme suas respectivas capacidades econômicas. NABAIS, José Casalta. O 

dever fundamental de pagar impostos.  Contributo para a compreensão constitucional do Estado fiscal 

contemporâneo. Coimbra: Almedina, 1998, pp. 684 a 686).  
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 NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos.  Contributo para a compreensão 

constitucional do Estado fiscal contemporâneo. Coimbra: Almedina, 1998, p. 186. 
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 GODOI, Marciano Seabra de. Justiça, Igualdade e Direito Tributário. São Paulo: Dialética, 1999, p. 

141. 
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clássica tríade da Revolução Francesa se formasse também pela fraternidade (“liberdade
515

, 

igualdade
516

, fraternidade”), tratava-se naquele momento de uma noção excessivamente 

marcada pela filantropia e pela caridade”
517

.  

 

A passagem do conceito de fraternidade  – dever de um indivíduo frente a outro – à 

concepção da solidariedade – dever de um indivíduo frente a todos os indivíduos – 

correspondeu, em termos jurídicos, à compreensão da sociedade  como referência do direito,  

não mais centrado nos legisladores ou nos juristas.  Essa inversão de prioridades deu origem 

aos chamados  direitos de terceira geração518, ou direitos sociais, e resultou na  configuração 

jurídica da solidariedade.  

 

Em relação ao fundamento da solidariedade, Marciano Seabra de Godoi
519

 entende 

que, no segundo postulado de John Rawls
520

, de acordo com o qual as desigualdades na 

distribuição de bens sociais devem trazer melhorias às expectativas de todos os indivíduos, e 

não só às expectativas dos mais favorecidos, está incorporado o valor da solidariedade.  Dessa 

forma, os indivíduos podem, e devem,  usufruir das diferentes dotações de recursos, “mas 

apenas na medida em que isso beneficie também os menos favorecidos”
521

. 

 

Assim, a consciência de um dever de contribuir com o financiamento do Estado 

fiscal
522

 evoluiu juntamente com o conceito de Estado social, quando o Estado passou a 

garantir direitos sociais positivos, necessitando, assim, de um volume cada vez maior de 

                                                 
515

A idéia da liberdade foi a primeira, da tríade, a se impor, em razão principalmente, da luta do indivíduo 

contra o poder de império do soberano.  
516

 O conceito de igualdade surgiu, inicialmente, como pressuposto de tratamento isonômico frente à lei, para 

desenvolver-se até alcançar a concepção de igualdade material atualmente prevalente.   
517

 A Constituição italiana de 1947 menciona os deveres inescusáveis de solidariedade política, econômica e 

social.  As referências à solidariedade constam também das Constituições portuguesa, de 1976 e espanhola, de 

1978.  GODOI, Marciano Seabra de. Justiça, Igualdade e Direito Tributário. São Paulo: Dialética, 1999, pp. 

142 e 143. 
518

 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2008, pp. 562 a 593.           
519

 GODOI, Marciano Seabra de. Justiça, Igualdade e Direito Tributário. São Paulo: Dialética, 1999,  p. 

149.  
520

 RAWLS, John. A theory of justice . Cambridge: The Belknap Press of Harvard University, 1997, pp. 12 

a 15. 
521

 GODOI, Marciano Seabra de. Justiça, Igualdade e Direito Tributário. São Paulo: Dialética, 1999,p. 

152. 
522

 Caracterizado pelo financiamento por meio, principalmente, de receitas derivadas e não de receitas 

originárias. 
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recursos
523

.  Afinal, como afirma Costa Andrade, o patrimônio estatal só detém dignidade se é 

aplicado no atendimento das finalidades do Estado social de direito
524

.  

     

Vê-se que, seja sob a ótica da distribuição da carga tributária, como concluíram os 

tributaristas Aliomar Baleeiro, Klaus Tipke e Casalta Nabais, seja do ponto de vista da 

realização de princípios constitucionais, como o fez Marciano Seabra de Godoi
525

, o elo entre 

o Estado social democrático de direito e o dever de solidariedade reside no atendimento ao  

princípio da capacidade econômica ou capacidade contributiva.  

 

A propósito, transcrevem-se abaixo as palavras de Klaus Tipke: 

 

“a finalidade de  obter receitas não permite uma distribuição 

arbitrária dos impostos entre os cidadãos.  O princípio da capacidade 

contributiva é adequado à matéria, está profundamente arraigado e 

corresponde a uma convicção moral geral”
526

. 

 

Apesar dos esforços para sua conceituação, a noção de capacidade contributiva ainda é 

pouco precisa527: ora se refere à capacidade atual e efetiva de pagar tributos, ora à aptidão, em 

potencial, de pagá-los;  ora é medida em função da renda auferida, ora em relação ao 

                                                 
523

 GODOI, Marciano Seabra de. Justiça, Igualdade e Direito Tributário. São Paulo: Dialética, 1999, p. 96. 
524

 ANDRADE, Manuel da Costa. A fraude fiscal – Dez anos depois, ainda um „crime de resultado cortado‟? 

In: Direito Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários. Volume III. Coimbra: Coimbra, 1999, p. 271. 
525

 GODOI,  Marciano Seabra de. Justiça, Igualdade e Direito Tributário. São Paulo: Dialética, 1999, p. 

154. 
526

 “El fin de obtener ingresos no permite una distribución arbitraria de los impuestos entre los ciudadanos. 

El principio de capacidad contributiva es adecuado a la materia, está profundamente arraigado y corresponde a 
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En Derecho Financiero nº 34.  Córdoba: Civitas, 1982, pp. 182 e 183.   
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1998; SANCHES, J. L. Saldanha. Justiça Fiscal. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos; 
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patrimônio ou aos gastos528.  Por vezes, é aferida em relação ao conjunto de tributos – a carga 

tributária;  outras vezes, em relação a um determinado tributo sob análise.  

 

Encontra-se em Francisco Escribano um adequado conceito de capacidade 

contributiva, considerando-a como uma  “manifestação econômica real, efetiva, certa e atual 

que ponha em relevo a idônea aptidão para contribuir de determinado sujeito”
529

.  

 

Regina Costa530 ilustra os critérios informadores da capacidade econômica  conforme 

abaixo: 

 

 

     Progressividade 

 

     

Vedação do tributo 

confiscatório 
    

    

     

Preservação do mínimo 

vital  

    

         

   Graduação segundo a      

capacidade econômica 

 

 

Assim, de acordo com a autora, a tributação em conformidade com o princípio da 

capacidade econômica deve atender a dois limites: a preservação do mínimo vital e a 

proibição do efeito confiscatório.  Deve, ademais, ser personalizada, o que significa afirmar 

que devem ser levadas em consideração as condições pessoais de cada contribuinte – o 

número de empregados para as empresas e o número de filhos para as pessoas naturais, por 

exemplo.  Aditivamente, os impostos devem ser graduados progressivamente531, o que permite 

ao final a realização da igualdade material ou vertical532 entre os membros da sociedade.    

                                                 
528

 O julgado a seguir parcialmente transcrito retrata a dificuldade de se distinguir a capacidade de pagar o 

tributo da capacidade de ser, em potencial, contribuinte: “5. Medidos pela capacidade de contribuir, o que 
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Ribeiro, j. 28.5.2002, DJU 3.7.2002, p. 18.   
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Como visto, são considerados sujeitos ao princípio da capacidade econômica apenas 

os tributos não vinculados, pois os demais, como taxas e as contribuições de melhoria, por 

corresponderem a serviços públicos prestados pelo Estado em favor do contribuinte de quem é 

exigido o tributo, não se enquadram na teoria do sacrifício, e sim na teoria do benefício.   

 

Isso posto, indaga-se se o dever de solidariedade justifica a imputação tributária em 

conformidade com a capacidade contributiva e se pode ser estabelecido, a priori, um nível 

mínimo ou máximo de imposição tributária considerado social e constitucionalmente 

legitimado.   

 

Será que, como afirma Alain Trannoy
533

, esse limite dependerá do nível de carga 

tributária que os contribuintes são capazes de suportar? Ou, até que ponto a decisão do 

cidadão de tornar-se um “não-residente”, para fins tributários, representa o exercício de um 

direito fundamental ou uma violação ao dever de solidariedade social? Há limites, e, em caso 

positivo,  quais seriam eles, para o planejamento ou elisão fiscais?  Tais limites, se 

estabelecidos, não teriam conotação de norma anti-elisiva geral e, portanto, não seriam 

inconstitucionais?  Por outro lado, a ausência de normas anti-elisivas privilegia aqueles – 

advogados e contabilistas – capazes de aproveitar tais oportunidades.  

 

Como já mencionado anteriormente, não se trata de discutir o volume de recursos que 

deve ser arrecadado.  Tal montante – em termos de carga tributária - quer fosse fixado em 1%, 

10% ou 50% do produto interno bruto, nada diria sobre a realização do dever de contribuir de 

forma solidária para o financiamento do Estado.  

 

A imposição tributária somente se justifica a partir de análises referentes ao  como a 

carga tributária é repartida entre os cidadãos, e não ao quanto é arrecadado.   É o desenho da 

                                                                                                                                                         
aumento da renda. BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à Ciência das Finanças. Rio de Janeiro: Forense, 

2006, pp. 215 a 224. 
532

 PEREIRA, Manuel Henrique de Freitas. Fiscalidade. Coimbra: Almedina, 2009, p. 67. 
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 “le niveau du minimum social dépend de ce que les contribuables sont prêts à supporter comme fardeau 

fiscal”.  TRANNOY, Alain. Impôts négatifs et théories de la justice. In.: L’ Impôt. Paris: Dalloz, 2002, p. 315. 
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distribuição da carga tributária
534

, e não o volume dessa carga, que indica se há, ou não, 

fundamento de legitimidade para estabelecimento de um dever de pagar tributos não 

vinculados.  

 

 A distribuição da carga tributária deve atender aos seguintes fundamentos de 

legitimidade:  (i) atendimento à isonomia ou igualdade material ou vertical535,  o que 

pressupõe a redistribuição, entre os indivíduos,  da riqueza gerada pela economia capitalista;  

e (ii)  a solidariedade social frente à imposição tributária, baseada no dever de todos de 

contribuir, em conformidade com suas respectivas capacidades econômicas,  para a realização 

dos fins a que se destina o Estado.   

 

Somente a partir de uma distribuição justa da carga tributária, baseada na teoria do 

sacrifício e no princípio da capacidade econômica se legitima o dever fundamental de pagar 

tributos e, consequentemente, torna-se justificada a eleição desse dever como bem jurídico 

passível de tutela penal.  

 

Enfim, entende-se que é por meio dessa configuração da carga tributária,  que serve ao 

mesmo tempo como elemento financiador e assegurador do Estado social democrático de 

direito
536

, que surge a progressiva reprovação aos que se evadem do cumprimento de suas 

obrigações tributárias.  

 

As condutas tendentes à evasão de tributos não são, como já o foram na Idade Média, 

neutras  do ponto de vista ético, como inclusive ensinava S. Tomás de Aquino:  “as normas 
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tributárias não obrigam em consciência, mas são tão só objecto de coacção externa do 

Estado”
537

.     

 

Não é mais admissível aceitar como moralmente válido o sermão do Pe. Antônio 

Vieira às Cortes Portuguesas de 1642, quando, ao explicitar as dificuldades em fazer incidir 

sobre as pessoas os tributos diretos, justificava tais impedimentos considerando uma espécie 

de sentimento natural do homem a inconformidade com o pagamento dos tributos:  

 

“A costa de que se havia de formar Eva, tirou-a Deus a Adão dormindo e 

não acordado, para mostrar quão dificultosamente se tira aos homens, e com quanta 

suavidade se deve tirar, ainda o que é para seu proveito.  

Da criação e fábrica de Eva dependia não menos que a conservação e 

propagação do gênero humano; mas repugnam tanto os homens a deixar arrancar 

de si aquilo que se lhes tem convertido em carne e sangue, ainda que seja para bem 

de sua casa e de seus filhos, que por isso traçou Deus tirar a costa a Adão, não 

acordado, senão dormindo; adormeceu-lhe os sentidos, para lhe escusar o 

sentimento. Com tanta suavidade como isto, se há de tirar aos homens o que é 

necessário para sua conservação. Se é necessário para a conservação da Pátria, tire-

se a carne, tire-se o sangue, tirem-se os ossos, que assim é razão que seja; mas tire-

se com tal modo, com tal indústria, com tal suavidade, que os homens não o sintam 

nem quase o vejam. Deus tirou a costa a Adão, mas ele não viu nem sentiu; e se o 

soube, foi por revelação. Assim aconteceu aos bem governados vassalos do 

imperador Teodorico, dos quais por grande glória sua dizia ele: Sentimus auctas 

illationes, vos addita tributa nescitis: „Eu sei que há tributos, porque vejo as 

minhas rendas acrescentadas; vós não sabeis se os há, porque não sentis as vossas 

diminuídas.”
538

 

 

Atualmente lamenta Klaus Tipke, acerca do imposto de renda – que é tributo não 

vinculado extremamente adequado à aferição da capacidade econômica – que  “o antigo „rei‟ 

                                                                                                                                                         
condições de liberdade e de igualdade que o indivíduo muitas vezes não pode conseguir isoladamente” PRADO, 

Luiz Regis. Bem jurídico-penal e Constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 62. 
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III, nº 1, Coimbra:  Centro Interdisciplinar de Estudos Jurídico-Económicos, p. 290.  
538

 NABAIS, José Casalta. A face oculta dos direitos fundamentais: os deveres e os custos dos direitos. In: 

COSTA, José Manuel da (Org). Estudos em homenagem ao Conselheiro José Manuel Cardoso da Costa. 
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dos tributos (...) degenerou em um imposto para bobos (...) que atinge rigorosamente aqueles 

que são mais mal informados ou aconselhados”
539

.  

 

Como bem observa Héctor Villegas, tais condutas constituem um sério ataque ao 

Estado, à comunidade em geral e aos demais contribuintes em especial, na medida do 

incremento necessário em suas contribuições para compensar as quantias evadidas pelos 

sonegadores.
540

.   

 

Assim, quando a infração à legislação tributária representa mais que uma redução de 

valores para financiamento do Estado decorrente de erros ou de situações de inadimplência, 

mas por sua gravidade, agride outros bens jurídicos da sociedade que não meramente 

patrimoniais – o dever de contribuir de forma solidária, conforme a capacidade econômica – 

deve-se acrescer  à infração administrativa o ilícito penal.  

 

Rejeita-se, nesta tese, o entendimento de que a criminalização de infrações tributárias 

representa uma exacerbação do poder estatal , “como repristinar o antigo delito de lesa-

majestade”
 541

 .  Não se trata  de  uma concepção autoritária do Estado (Befehl ist Befehl, isto 

é, ordem é ordem, no conhecido provérbio germânico) e de uma visão patrimonialista do 

poder impositivo estatal, que converteria uma obrigação patrimonial numa obrigação 

publicística. 

 

Os efeitos da falta de pagamento adequado dos tributos têm sido objeto de estudos 

econômicos  que tendem a elencar  como causas da discrepância entre a carga tributária 

possível e a efetiva fatores inerentes à própria economia e não à consciência social do dever 

de contribuir.    De fato, ao analisar o chamado esforço fiscal, que consiste na relação entre a 

capacidade tributária efetiva – a arrecadação efetiva de tributos – e a potencial
542

, os modelos 

econométricos de Lotz e Morss
543

 e de Bahl
544

, citados por Manuel Pereira fazem referência 
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unicamente a fatores como o produto nacional bruto, as atividades industrial e agrícola, as 

exportações e importações, e a incidência da tributação sobre a renda e a propriedade das 

pessoas físicas e jurídicas.    

 

Como questiona  Manuel Pereira: 

 

 "Se o nível de fiscalidade efectivo é menor que o nível de fiscalidade 

potencial, não se pode falar em esforço fiscal exigido à população, existindo uma 

margem de utilização da capacidade tributária ainda não aproveitada: a capacidade 

tributária está a ser subutilizada"
545

.   

 

Insiste-se portanto, nesta tese, na pertinência da aplicação de sanção penal àqueles que 

demonstram desconhecer o dever fundamental e solidário de pagar tributos como fator 

essencial à solução do problema.   

 

Compartilha-se o entendimento de Klaus Tipke, segundo o qual cabe ao direito penal 

intervir sempre que necessário garantir que:  

 

“(a)  o ente público obtenha de todos os contribuintes os tributos 

correspondentes previstos na lei e na Constituição;  (b) ninguém se separe da 

comunidade solidária dos contribuintes, de modo que se conserve a igualdade na 
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repartição dos tributos e que ninguém receba prestações públicas às custas de seus 

concidadãos.”
546

  

 

Concluindo, sendo o dever de pagar impostos um dever de contribuir, na medida da 

sua capacidade, para a realização das tarefas próprias do Estado, é evidente que sobre ele recai 

o interesse constitucional, tornando-o apto a figurar como bem jurídico penal.  

  

Sobre as dúvidas acerca do  interesse constitucional que justifica a tipificação do delito 

de sonegação fiscal – se este interesse recai sobre o dever de contribuir ou sobre o montante 

não pago que representaria quantitativamente esse dever -  esclarece Maria Beatrice Mirri que 

a tutela penal a bens jurídicos patrimoniais da sociedade, apesar de mensuráveis in pecunia, se 

legitima pela proteção ao “valor de solidariedade como regra fundamental da coletividade”
547

.   

 

O Estado, configurado como um Estado social democrático de direito, não é neutro, 

mas “economicamente interventor e socialmente  conformador”
548

.  

 

Todavia, esse Estado deve se preocupar fundamentalmente com a política, enquanto a 

sociedade privada deve se dedicar principalmente ao exercício da atividade econômica.  É 

evidente que há uma intersecção entre a atividade econômica privada e estatal sendo esta 

última subsidiária como, aliás, previsto no art. 173 da  Constituição brasileira.    

  

É por essa razão que o Estado é também um Estado fiscal, sustentado pelas receitas da 

“economia produtiva pela via do imposto”, cabendo-lhe “controlar e corrigir o próprio 

processo da atividade econômica”
549

.    
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Tributario (Coord.: Fiandaca, Giovanni e Musco, Enzo). Milano: Giuffrè, 1997, p. 9. 
548

 NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos.  Contributo para a compreensão 

constitucional do Estado fiscal contemporâneo. Coimbra: Almedina, 1998, p. 194. 
549

 NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos.  Contributo para a compreensão 

constitucional do Estado fiscal contemporâneo. Coimbra: Almedina, 1998, p. 196 e 197. 
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Com já exposto, a economia é regida por suas próprias regras,  tendo por fim a da 

eficiência -   a maximização do lucro, com minimização de custos.   Já foi explicado que a 

eficiência econômica abrange três distintos aspectos:  (i) o adequado volume de produção de 

bens e serviços  a dados preços e nível de emprego; (ii) a ocorrência do „ótimo de Pareto550‟; e 

(iii) a verificação da eficiência de Kaldor-Hicks, isto é, a maximização da riqueza
551

.   Em 

especial, foram analisadas as leis de funcionamento dos mercados de bens e serviços e 

monetário, que  compõem o sistema econômico.  Lembram-se também: (a) a regra básica do 

mercado, a concorrência perfeita
552

 ; e  (b) o  pressuposto da racionalidade dos agentes 

econômicos que conduz às leis de funcionamento da economia
553

, da  oferta e da demanda e 

da  maximização da utilidade.  

 

É inadmissível que, nesse quadro complexo, se cogite em atribuir à sonegação fiscal 

consequências exclusivamente patrimoniais, em vista principalmente dos objetivos do Estado. 

 

Não se pretende, com isso, tornar o direito mero instrumento de realização de políticas 

econômicas como costumam afirmar os críticos da análise econômica do direito que chegam a 

afirmar que autores como Richard Poesner estariam utilizando o direito  “à maneira de uma 

empresa cujo objectivo é realizar a afectação economicamente mais eficiente dos recursos 

escassos do sistema jurídico”
 554

. Quanto a tais críticas, contra-argumenta-se que é a 

compreensão das regras de funcionamento das ordens tributária e econômica, integrada ao 

exame das regras de funcionamento dos sistemas econômico e tributário, que tornam possível 

a efetivação da justiça – que é o fim do direito. 

 

Deve-se esclarecer que a compreensão das regras de funcionamento da economia serve 

como elemento orientador  para a elaboração e a aplicação das normas jurídicas, sempre se 

                                                 
550

 O „ótimo de Pareto‟ ocorre quando não é possível redistribuir recursos de forma que pelo menos um dos 

envolvidos tenha sua situação melhorada, sem que nenhum deles tenha sua situação piorada. PARETO, Vilfredo. 

Manual de Economia Política. São Paulo: Nova Cultural, 1987, pp. 187 a 204.   
551

 A eficiência de Kaldor-Hicks pressupõe que os indivíduos beneficiados com a política pública sentem-se 

suficientemente melhor, a ponto de compensar a sensação de piora daqueles que tiveram sua situação original 

atingida.  HARRISON, Jeffrey L. Law and Economics.  St. Paul, Minn.:  West Group, 2000, pp. 29, 31, 34 e 

35. 
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 HARRISON, Jeffrey L. Law and Economics. St. Paul, Minn: West Group, 2000, p. 21. 
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 POESNER, Richard A. El análisis económico del derecho. Mexico: Fondo de Cultura Económica, 1998, 

pp. 11 a 18. 
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 NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos.  Contributo para a compreensão 

constitucional do Estado fiscal contemporâneo. Coimbra: Almedina, 1998, p. 197  
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considerando que, enquanto a ordem econômica tem por fim a eficiência, a ordem jurídica 

tem por fim a justiça.  

 

Nesse contexto, que vai da compreensão do dever solidário e fundamental de pagar 

tributos não vinculados à sua função no âmbito dos sistemas tributário e econômico, é 

possível identificar o verdadeiro bem jurídico ferido pela conduta que visa à sonegação  fiscal.    

 

Ainda que à primeira vista tal conduta pareça lesar principalmente  o erário, também 

afetando os sistemas tributário e econômico,  o aprofundamento da análise demonstra que o 

bem jurídico ferido é o dever de pagar tributos não vinculados, seja porque não é possível 

confundir o objeto sobre o qual os efeitos são produzidos com o objeto que se pretende 

proteger, seja ainda porque o dever fundamental possui valor constitucional.  Afinal, é por 

meio do financiamento solidário do Estado – que é uma Estado social democrático de direito e 

ao mesmo tempo um Estado fiscal -  que são efetivadas todas as suas funções.   

 

Somente pela apreensão do significado econômico das variações ilícitas na tributação 

– mais propriamente nos tributos não vinculados, que são aqueles destinados ao 

financiamento geral do Estado  - aliada à percepção de que o dever de financiar o Estado deve 

ser  solidariamente imputado a todos,  pode-se  compreender a extensão da lesão praticada por 

condutas daqueles que sonegam. Muito além do montante não recolhido aos cofres públicos, 

fere-se o dever de ser solidariamente responsável pela vida em sociedade.  

 

Infelizmente, optou o legislador nacional pela tipificação do delito  previsto no art. 1º 

da Lei nº 8.137/1990  exigindo,  para sua consumação, o resultado material de supressão ou 

redução do tributo e com isso, elegendo como bem jurídico merecedor da tutela o  erário, ou 

sobre os cofres públicos, e não o dever fundamental e solidário de pagar tributos não 

vinculados.  Como será exposto mais adiante, o quantum do tributo suprimido ou reduzido 

por meio da conduta fraudulenta é uma mera expressão monetária do descumprimento da 

obrigação tributária principal.  

 

É contra a atual configuração do delito que se insurge esta tese, por se entender a 

autora que a sonegação fiscal não atinge um bem  meramente patrimonial, nem tampouco os 
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sistemas ou as  ordens econômica ou tributária, mas um verdadeiro  valor, de status 

constitucional: o dever fundamental e solidário de pagar impostos.   
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2.4 O direito penal tributário e a proteção ao dever fundamental e 
solidário de pagar tributos não vinculados 
 

 

Importa informar nesse momento o que se entende por direito penal tributário.   

 

Originariamente os delitos tributários foram previstos na legislação penal comum a 

título de fraude contra a administração pública ou como crimes patrimoniais especificados por 

seu objeto e pelo sujeito passivo
555

.   

 

Justamente por pertencer ao direito penal secundário
556

 e por  possuir „natureza 

artificial‟
557

, somente em meados do século passado passou-se a indagar acerca da existência 

de um 'direito penal tributário‟, seguindo a esteira do desenvolvimento do direito penal 

econômico
558

. 

 

Susana Aires de Sousa, em seus escritos de 2009, reconhece que no direito penal 

português a autonomia do direito penal tributário em face do direito penal comum tem “pouco 

mais de século e meio” e que sua origem está associada à proteção dos interesses patrimoniais 

do Estado
559

.    

 

Atualmente não se pode negar  autonomia ao direito penal tributário, visto que, como  

reconheceu  Hector Villegas desde 1965,  há na realidade legislativa um grupo de normas 

                                                 
555

 MICELE, Mario R. Derecho Penal Tributario. Parte General. In: Tratado de Derecho Penal Especial. 

Libro VII. AFTALIÓN, Enrique R. (Dir.). Buenos Aires: La Ley, 1969, P. 51. 
556

 DIAS, Jorge de Figueiredo e ANDRADE, Manuel da Costa. O crime de fraude fiscal no novo Direito 

Penal Tributário Português (Considerações sobre a factualidade típica e o concurso de infracções). In: Direito 

Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários. Volume II. Coimbra: Coimbra, 1999, p. 418.  
557

 DIAS, Augusto Silva. O novo Direito Penal Fiscal não aduaneiro. In.: Direito Penal Económico e 

Europeu : Textos Doutrinários. Volume II. Coimbra: Coimbra, 1999, p. 263. 
558

 Segundo Klaus Tiedemann, até poucas décadas atrás o direito penal econômico era concebido como uma 

pequena parte do direito penal voltada ao controle da economia pelo Estado, contendo sanções materialmente 

administrativas, ainda que formalmente penais. TIEDEMANN, Klaus. Lecciones de Derecho Penal 

Económico. Barcelona: PPU, 1993,  p. 31. 

Atualmente o direito penal econômico é definido como “el conjunto de normas jurídico penales que protegen 

el orden económico entendidio como regulación jurídica de la produción, distribución  y consumo de bienes y 

servicios”. RIGHI, Esteban. Los Delitos Económicos. Buenos Aires: AdHoc Villela, 2000, p. 100.  
559

 SOUSA, Susana Aires de. Os Crimes Fiscais. Análise Dogmática e Reflexão sobre a Legitimidade do 

Discurso Criminalizador. Coimbra: Coimbra, 2009, p. 51. 
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dotadas de características próprias posto que ligadas entre si por se destinarem à proteção da 

arrecadação fiscal mediante a imposição de sanções a quem a obsta
560

.    

 

Em que pese sua autonomia, o direito penal tributário costuma ser definido por 

aproximação ao gênero próximo, o direito penal econômico, como o faz grande parte da 

doutrina  atual, a exemplo de Klaus Tiedemann
561

. 

 

Para o autor, o direito penal tributário é ramo do direito penal  da economia, mais 

precisamente da economia interna, ocupando-se do conjunto de ingressos ou receitas do 

Estado
562

.    

 

Também no sentido da pertinência ao direito penal econômico e de se caracterizar 

como delito patrimonial  se pronuncia Elio Lo Monte, para quem compõem o direito penal 

tributário "qualquer forma de conduta ilícita que possa causar perigo ou dano aos ingressos 

em favor do Estado, sejam tributários, financeiros ou cambiários"
563

.   De forma precisa, o 

autor conceitua o delito tributário como a conduta “activada contra los tributos”, sendo “uma 

espécie do gênero delitos financeiros”
564

.  

 

Compartilhando idêntico entendimento Eugenio Acosta afirma que os crimes 

tributários, no direito espanhol, fazem parte do direito penal econômico
565

 tendo por objeto 

principal a “proteção dos interesses econômicos da Fazenda Pública”
566

.  

 

Para Mario Miceli, o elemento especial do direito penal tributário seria pessoal, visto 

que esse ramo do direito penal “compreende o conjunto de normas sancionatórias penais 

                                                 
560

 VILLEGAS, Hector B. Derecho Penal Tributario. Buenos Aires: Lerner, 1965, p. 75. 
561

 TIEDEMANN, Klaus. Lecciones de Derecho Penal Económico. Barcelona: PPU, 1993, p. 38. 
562

 TIEDEMANN, Klaus. Lecciones de Derecho Penal Económico. Barcelona: PPU, 1993, pp. 40 e 50. 
563

 "cualquier forma de conducta ilícita remisible en unidad al hecho de causar un peligro, o bien una 

disminución de los ingresos en favor del Estado, sean tributarios, financieros o cambiarios". MONTE, Elio Lo. 

Principios de Derecho Penal Tributario. Buenos Aires: B de F, 2006, p. 119. 
564

 “una species del genus delitos financieros”. MONTE, Elio Lo. Principios de Derecho Penal Tributario. 

Buenos Aires: B de F, 2006, p. 119. 
565

 ACOSTA, Eugenio Simón. El Delito de Defraudación Tributaria. Navarra: Aranzadi, 1998, p. 15. 
566

 “intereses económicos de la Hacienda Pública”. Ressalte-se que esse autor discorda da opção do 

legislador de seu país, quanto à sua caracterização como crime patrimonial pois para Simón Acosta o “bien 

jurídico abstracto protegido ... es el derecho-deber de solidaridad ciudadana que constituye el fundamento del 

sistema tributario. Sólo indirectamente se protege el património público con este tipo penal”.ACOSTA, Eugenio 

Simón. El Delito de Defraudación Tributaria. Navarra: Aranzadi, 1998, pp. 23 e 24. 
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aplicáveis a ilícitos especificamente tributários nos quais o sujeito ativo da infração é, em 

geral, o sujeito passivo da obrigação e vinculado direta ou indiretamente à prestação de pagar; 

a legislação incluiu também outros sujeitos que contribuem para facilitar a evasão fiscal”567.  

 

Rubens Gomes de Sousa identifica a característica específica do direito penal 

tributário relativamente ao direito penal comum, no sentido de que o primeiro sanciona 

condutas que, por si sós, não seriam objeto de reprovação, adquirindo essa censurabilidade em 

razão do resultado ou do fim específico do não pagamento de tributos. Transcrevem-se aqui 

suas palavras, porque esclarecedoras quanto a seu pensamento:  

 

“os atos de que cuida o direito penal... são punidos por si mesmos, ao passo 

que aqueles de que cuida o direito penal tributário só são punidos em relação com a 

obrigação tributária.  Assim, o homicídio, por exemplo, é definido pelo direito 

penal (...) como um crime em si mesmo...; ao passo que um ato que importe em 

sonegação de tributo só é punido pelo direito penal tributário em virtude dessa 

circunstância, isto é, porque dá em resultado, ou tem em vista o não pagamento do 

tributo devido, ou o pagamento de tributo menor que o devido”
568

.     

 

Sem querer formar conclusões que o autor não exprimiu em sua obra, acredita-se que 

o doutrinador pretendeu atribuir um caráter  a-ético ao direito penal tributário, posto que 

considerou que reprovação à conduta decorreria exclusivamente de normas administrativo-

tributárias.  

 

Segundo Rubens Gomes de Sousa o  Código Penal de 1940, com redação vigente em 

1964, indicava os seguintes crimes direta ou indiretamente classificados como tributários : 

descaminho e contrabando (art. 334), falsificação de estampilha ou papel selado (art. 293), 
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 “compreende el conjunto de normas sancionatorias penales consecuencia de hechos ilícitos 
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 SOUSA, Rubens Gomes de. Compêndio de Legislação Tributária. Rio de Janeiro: Edições 
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violação de segredo funcional (art. 325), excesso de exação (art. 316), prevaricação (art. 319) 

e as falsidades (arts. 299, 301 e 305). 

 

O autor, tributarista e um dos elaboradores do Código Tributário Nacional brasileiro, 

não associou o direito penal tributário ao direito penal econômico até porque, à época em que 

expressou o entendimento acima exposto não havia, mesmo entre os penalistas nacionais,  

essa compreensão da matéria.   Tanto assim que, como já mencionado, o crime de sonegação 

fiscal somente foi tipificado com a edição da Lei nº 4.729, de 14/07/1965, que em seu art. 

1º
569

 definiu o delito associando-o à fraude fiscal praticada em decorrência da falta de 

prestação de informações ou da prestação de informações falsas com o fim de não apurar 

tributos ou apurá-los em montante menor.    

 

Escrevia Nelson Hungria nos meados do século passado:  

 

“Outra matéria que tem preocupado o contemporâneo legislador penal é a 

concernente aos abusos e fraudes contra o fisco. Vários são os fatos classificados 

como „delitos fiscais‟, isto é, ofensivos da Fazenda Pública em matéria de 

impostos”
570

.    

                                                 
569

 Art 1º Constitui crime de sonegação fiscal:  

I - prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva ser produzida a agentes das 

pessoas jurídicas de direito público interno, com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de 

tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei;  

II - inserir elementos inexatos ou omitir, rendimentos ou operações de qualquer natureza em documentos ou 

livros exigidos pelas leis fiscais, com a intenção de exonerar-se do pagamento de tributos devidos à Fazenda 

Pública;  

III - alterar faturas e quaisquer documentos relativos a operações mercantis com o propósito de fraudar a 

Fazenda Pública;  

IV - fornecer ou emitir documentos graciosos ou alterar despesas, majorando-as, com o objetivo de obter 

dedução de tributos devidos à Fazenda Pública, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis.  

 V - Exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário da paga, qualquer percentagem sôbre 

a parcela dedutível ou deduzida do impôsto sôbre a renda como incentivo fiscal. (Incluído pela Lei nº 5.569, de 

1969) 

Pena: Detenção, de seis meses a dois anos, e multa de duas a cinco vêzes o valor do tributo.  

§ 1º Quando se tratar de criminoso primário, a pena será reduzida à multa de 10 (dez) vêzes o valor do 

tributo.  

§ 2º Se o agente cometer o crime prevalecendo-se do cargo público que exerce, a pena será aumentada da 

sexta parte.  

§ 3º O funcionário público com atribuições de verificação, lançamento ou fiscalização de tributos, que 

concorrer para a prática do crime de sonegação fiscal, será punido com a pena dêste artigo aumentada da têrça 

parte, com a abertura obrigatória do competente processo administrativo.  

Disponível em: < http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>. Acesso em: 19/08/2010. 
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 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Arts. 1º a 10. Volume I, Tomo I. Rio de Janeiro: 

Forense, 1977, p. 294. 
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Ressalte-se que a opção do legislador nacional, ao editar em 1990  a Lei nº 8.137, não 

foi,  no entanto,  pela classificação da sonegação fiscal como espécie do gênero delitos contra 

a ordem econômica,  visto que a inseriu em seu Capítulo I, artigos 1º, 2º e 3º,  nos crimes 

contra a „ordem tributária‟, sendo que, nos dois primeiros artigos, tais crimes são praticados 

por particulares, enquanto o art. 3º contém crimes próprios, praticados exclusivamente por 

servidores públicos.  A referida lei classificou como de natureza distinta os delitos tributários  

e os crimes contra a 'economia' e as 'relações de consumo', visto que posicionou os dois 

útlimos em Capítulo distinto, o Capítulo II.  

 

Em suma, entende-se nessa tese que o direito penal tributário é ramo do direito penal, 

mais especificamente do direito penal econômico, tendo por objeto normas penais que 

sancionam condutas que põem em perigo o dever de pagar tributos não vinculados.  

 

Já se demonstrou anteriormente a pertinência do cumprimento desse dever ao 

adequado funcionamento das ordens tributária e econômica, de modo que a afirmação de que 

o direito penal tributário é espécie do gênero direito penal econômico acredita-se haver sido 

demonstrada por meio dos efeitos que a tributação acarreta sobre o sistema econômico.   

 

É necessário ainda indagar se, de fato, o direito penal tributário pertence ao direito 

penal ou se seria mais adequado inseri-lo no contexto das ilicitudes administrativas e ainda se 

há, de fato, outras razões exceto aquelas de política criminal que indiquem quais as condutas 

efetivamente merecedoras da proteção penal a par de condutas que ferem apenas os interesses 

da administração.   

 

Para tanto, é preciso distinguir o direito penal tributário do direito tributário penal. Já 

nas últimas décadas do século XIX Franz von Liszt afirmava que “em matéria de impostos e 

de direitos aduaneiros, ...  era costume se capitularem os delitos contra as rendas públicas no 

injusto policial”
571

, ou seja, administrativa e não judicialmente. 
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 LISZT, Franz von. Tratado de Direito Penal. Tomo II. Campinas: Russell, 2003, p. 461.  



 

 192  

Em termos de linguagem  nota-se que, na  expressão direito tributário penal, a palavra 

„tributário‟ é um substantivo e a palavra „penal‟ é um adjetivo, uma qualificação do direito 

tributário.    Por outro lado, na expressão direito penal tributário, a palavra „penal‟ é um 

substantivo e a palavra „tributário‟ é um adjetivo, porque, como explica Mario Micele, “penal 

é o gênero que se integra com suas diversas espécies: criminal, administrativo, tributário, 

etc”
572

.  

 

Há duas teorias acerca do tema.  Os adeptos da teoria una, a exemplo de Hector 

Villegas
573

,  defendem que as condutas que ferem ou ameaçam de lesão os interesses 

tributários e fiscais caracterizam-se como infrações administrativas ou contravencionais. 

Assim, as normas penais tributárias pertenceriam apenas formalmente ao direito penal mas se 

caracterizariam materialmente  como parte do direito administrativo ou tributário.  Conforme 

esse entendimento, o autor conceitua o direito penal tributário como o “o conjunto de normas 

mediante as quais a administração estatal vincula uma sanção à infração fiscal”
574

.  

Concluindo, para essa corrente o direito penal tributário é o conjunto de normas que possui 

natureza administrativo-tributária quanto à infração e natureza penal quanto à sanção
575

.  

 

Também adepto da teoria una, Cardoso da Costa defende o caráter administrativo ou 

policial do ilícito fiscal, pois a conduta “se traduz na violação de deveres eticamente 

indiferentes”  resulta no descumprimento de normas instrumentais sem subversão do 

ordenamento nem ofensa a bens jurídicos fundamentais
576

.  Note-se que esse entendimento é, 

ao que tudo indica, compartilhado por Rubens Gomes de Sousa.  

 

 Ressalte-se que essa corrente é atualmente  superada pela teoria dualista
577

,  segundo 

a qual coexistem no ordenamento jurídico  infrações fiscais de natureza criminal ao lado de 

outras infrações, também fiscais, de natureza administrativa.  Assim, o mero inadimplemento 
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 “penal es el género que se integra con sus diversas especies: criminal, administrativo, tributario, 
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do tributo declarado como devido pelo contribuinte seria considerado infração administrativa, 

enquanto o falta de informação quanto ao valor devido (por não apresentação de declaração, 

por exemplo) efetuada com o intuito de se eximir do pagamento do tributo configuraria ilícito 

penal.  

 

Enfim, convivem no ordenamento jurídico o direito tributário penal e o direito penal 

tributário. O primeiro é composto por “normas sancionatórias como próprias da legislação 

impositiva”
578

, ou seja, é a parte do direito tributário que prevê sanções administrativas pelo 

descumprimento de obrigações tributárias, tais como multas e exclusão de regimes especiais 

de tributação.  

 

Já o direito penal tributário trata, segundo Roberto Decomain, “dos crimes 

relacionados diretamente à atividade tributária do Estado, sendo possível utilizar-se, ao 

inverso, a expressão direito tributário penal quando se esteja a cuidar de ilícitos meramente 

administrativos que atinjam a normalidade da atuação tributária. Na primeira situação 

estaremos diante de um ramo do direito penal; na segunda, de um setor do direito tributário”
 

579
. 

 

Também Paulo Baltazar ressalta essa distinção, pois considera o direito penal 

tributário como o “conjunto de normas de natureza penal que sancionam práticas relacionadas 

à violação de natureza tributária, que não deve ser confundido com o direito tributário penal, 

cujo objeto são as sanções de ordem administrativo-tributárias”
580

.  

 

Mas, qual a característica distintiva do direito penal tributário?  Para os autores Lilian 

Wendy e  Eduardo Russo, a distinção residiria na antijuridicidade da conduta que, sendo 

lesiva a bem jurídico merecedor da tutela penal, configuraria o ilícito penal. Em caso 
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 “normas sancionatorias como propias de la legislación impositiva”. MICELE, Mario R. Derecho Penal 

Tributario. Parte General. In: Tratado de Derecho Penal Especial. Libro VII. AFTALIÓN, Enrique R. (Dir.). 

Buenos Aires: La Ley, 1969, p. 69. 
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 DECOMAIN, Pedro Roberto. Crimes contra a ordem tributária. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 35. 
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 BALTAZAR JR., José Paulo. Crimes Federais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 443. 
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contrário, se contrariasse apenas regulações materialmente administrativas, faria parte do 

direito tributário penal
581

.   

 

Outro aspecto distintivo repousaria na natureza da sanção pois, se o ilícito é 

meramente contravencional, a sanção deve ser eminentemente reparadora.  Tratando-se de 

ilícito penal tributário, a sanção se reveste de caráter retributivo e/ou preventivo
582

.   

 

Sanção típica do direito tributário penal é a  multa qualificada, prevista no art. 44 da 

Lei nº 9.430/1996, aplicada quando se constata a fraude fiscal lato sensu,  pela ocorrência da 

sonegação prevista  no art. 71 da Lei nº 4.502/1964  - impedir ou retardar o conhecimento da 

ocorrência do fato gerador - da fraude, stricto sensu,  prevista no  art. 72 da Lei nº 4.502/1964 

- impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador – ou do conluio previsto no art. 73 da 

mesma lei -  o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas de que resulte a ocorrência dos fatos 

previstos nos arts. 71 e 72 citados.  

 

Geralmente, tais condutas são provadas por meio das falsidades documentais.   Como 

as sanções administrativas têm natureza compensatória ou reparadora, é natural que seu 

agravamento seja proporcional ao custo, para a administração pública, da conduta do sujeito.   

A é  meramente reparadora pois, ao contrário do que ocorre em relação ao direito penal, em 

que a penalidade decorre de uma lesão ou ameaça de lesão a um  bem jurídico tutelado, a 

sanção tributária decorre do descumprimento de uma obrigação principal de pagar o tributo – 

que não prevê, em sua essência, qualquer conduta contrária ao direito – ou acess´roai de fazer 

algo no interesse da concretização desse pagamento.   

 

É por esta razão que sobre o pagamento espontâneo e tempestivo do tributo não incide 

multa; sobre o pagamento espontâneo e intempestivo incide  multa de mora de 20% nos 

termos do art. 61583 da Lei nº 9.430/1996, ; sobre o pagamento não espontâneo e intempestivo 
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 WENDY, Lilian Gurfinkel de  e RUSSO, Eduardo Ángel. Ilícitos tributarios en las leyes 11.683 y 

23.771. Buenos Aires: Depalma, 1993, p. 3. 
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 WENDY, Lilian Gurfinkel de  e RUSSO, Eduardo Ángel. Ilícitos tributarios en las leyes 11.683 y 

23.771. Buenos Aires: Depalma, 1993, p. 6. 
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 Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela 

Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1º de janeiro de 1997, não pagos nos 

prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três 

centésimos por cento, por dia de atraso. 
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incide multa de ofício de 75% nos termos do art. 44584 da Lei nº 9.430/1996 ; este sobre esse 

mesmo pagamento, se o sujeito  passivo tributário não atende às intimações, há incidência de 

agravamento da multa em mais 50%, resultando na multa agravada de 112,5%; e , por fim, 

sobre o pagamento não espontâneo e intempestivo, cumulado com o uso de qualquer artifício 

ou ardil – que torna mais difícil a apuração do valor do tributo devido – há a aplicação da 

multa duplicada de 150%.  Caso não haja atendimento às intimações, o agravamento da multa 

qualificada resultará em um percentual de 225%.  Trata-se, protanto, de uma reparação ou 

compensação pelo custo, sequencialmente mais elevado para obtenção dos recursos pelo 

Estado.    

 

                                                                                                                                                         
        § 1º A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao do 

vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o 

seu  pagamento. 

        § 2º O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento. 

        § 3º Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a que se refere 

o § 3º do art. 5º, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do 

pagamento e de um por cento no mês de pagamento.  
584

 Art. 44.  Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: 

        I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos 

casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;  

        II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:  

        a) na forma do art. 8
o
 da Lei n

o
 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado, ainda que 

não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;  

        b) na forma do art. 2
o
 desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal 

ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, 

no caso de pessoa jurídica.  

        § 1
o
  O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos 

previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n
o
 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras 

penalidades administrativas ou criminais cabíveis.  

        § 2
o
  Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1

o
 deste artigo serão aumentados 

de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para:  

        I - prestar esclarecimentos;  

        II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 

1991;  

        III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.  

        § 3º Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6º da Lei nº 8.218, de 29 

de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991.      

        § 4º As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que derem causa a 

ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de qualquer incentivo ou benefício fiscal. 

        § 5
o
  Aplica-se também, no caso de que seja comprovadamente constatado dolo ou má-fé do 

contribuinte, a multa de que trata o inciso I do caput sobre:  

        I - a parcela do imposto a restituir informado pelo contribuinte pessoa física, na Declaração de Ajuste 

Anual, que deixar de ser restituída por infração à legislação tributária; e  

        II – (VETADO).  
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Apontam os autores ainda como elemento caracterizador do ilícito penal tributário o 

elemento subjetivo da conduta
585

 que deve indicar sempre uma “intenção dolosa”
 586 

  , 

ressaltando que a prova do dolo é ônus da acusação.  Tratando-se de infração meramente 

administrativa, é “possível inverter o ônus da prova, bastando haver indícios suficientes da 

voluntariedade da conduta para provocar a sanção”
587

.  De fato, somente o direito penal exige 

o dolo ou a culpa588, que são irrelevantes para o direito tributário como, aliás, previsto 

expressamente no art. 136
589

 do Código Tributário Nacional brasileiro.  

   

Enfim, a característica fundamental do direito penal tributário e que permite a 

identificação das condutas típicas se refere essencialmente ao elemento subjetivo do tipo que 

exige, sempre, a finalidade de obter vantagem tributária indevida
590

, seja pela redução ou 

supressão do tributo devido, seja pela percepção de benefícios fiscais impróprios.  

 

Certamente por essa razão há autores que se referem ao direito penal tributário fazendo 

especial menção a essa caracterírstica. Para Mario Micele compõem o delito tributário as 

condutas praticadas com o dolo de ocultar a capacidade contributiva e tendentes à liquidação 

de um valor menor de impostos
591

, ainda que aponte outras características, como a relativa à 

sujeição ativa e passiva, como já exposto.    

 

Ressaltando esse aspecto da criminalidade tributária, ensina o autor que o dolo de 

ocultar a capacidade contributiva e de subtrair ao conhecimento da administração fiscal a 
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 WENDY, Lilian Gurfinkel de  e RUSSO, Eduardo Ángel. Ilícitos tributarios en las leyes 11.683 y 

23.771. Buenos Aires: Depalma, 1993, p. 5. 
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 WENDY, Lilian Gurfinkel de  e RUSSO, Eduardo Ángel. Ilícitos tributarios en las leyes 11.683 y 

23.771. Buenos Aires: Depalma, 1993, p. 5. 
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  “es posible invertir la carga de la prueba, para el supuesto de que se considere necesario contar con 

indicios suficientes acerca de la voluntariedad de la acción u omisión que provocan la sanción”. WENDY, 

Lilian Gurfinkel de  e RUSSO, Eduardo Ángel. Ilícitos tributarios en las leyes 11.683 y 23.771. Buenos Aires: 

Depalma, 1993, p. 5. 
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 Acerca do tema há exposição relativa ao „elemento subjetivo‟ do tipo penal tributário, ausente no tipo 

tributário, no Anexo dessa tese.   
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 Lei nº 5.172/1966, art. 136. 

 Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da 

intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Disponível em: < 

http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>. Acesso em: 19/08/2010. 
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 DIAS, Jorge de Figueiredo e ANDRADE, Manuel da Costa. O crime de fraude fiscal no novo Direito 

Penal Tributário Português (Considerações sobre a factualidade típica e o concurso de infracções). In: Direito 

Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários. Volume II. Coimbra: Coimbra, 1999,  p. 422. 
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 MICELE, Mario R. Derecho Penal Tributario. Parte General. In: Tratado de Derecho Penal Especial. 

Libro VII. AFTALIÓN, Enrique R. (Dir.). Buenos Aires: La Ley, 1969, p. 71. 
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ocorrência do fato gerador é o ponto distintivo entre a infração penal e  a administrativa ou 

contravencional
592

.  Mesmo nas modalidades omissivas ensina Enrique Bacigalupo estar 

presente o dolo, consistente no conhecimento das circunstâncias que geram o dever de 

tributar
593

.  

 

Concluindo, o direito penal tributário é ramo do direito penal, mais especificamente do 

direito penal econômico, tendo como elemento distintivo a intenção especial de se eximir do 

dever fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados.  
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CAPÍTULO III - O bem jurídico tutelado segundo a configuração 
atual do crime de sonegação fiscal no direito brasileiro 

 

 

3.1  Antecedentes históricos do crime de sonegação fiscal no Brasil 
 

 

A primeira594 sanção penal relativa a delitos tributários já constava do Código Criminal 

do Império de 1830 que,  em seu art. 177595, Capítulo III,  Título VI, tipificava o descaminho 

como crime contra o tesouro público e a propriedade pública. Esse dispositivo foi mantido no 

Código Republicano de 1890, no art. 265596, então como crime contra a Fazenda Pública.  A 

Consolidação das Leis Penais de 1932 também inseriu, no Título VII – Dos Crimes contra a 

Fazenda Pública – o descaminho, no art. 265597. Nessa configuração, a defraudação de tributos 

aduaneiros era configurada como delito patrimonial,  que causava dano ao erário.   
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 As Ordenações Afonsinas previam o pagamento de dízimo nas importações e exportações, conforme 

Livro Segundo, Título LVII: “Dos Mercadores, que trazem mercadorias de fora parte, ou as levam perafora do 

regno, que nom paguem dellas mais que huma dizima”. PORTUGAL. Disponível em: < 

http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/afonsinas/l2ind.htm>. Acesso em: 19/08/2010. 

As Ordenações Filipinas previam, em seu Livro V, Título CXIII, o pagamento de dízima sobre a saída de 

ouro, prata e dinheiro do Reino, assim se referindo ao contrabando: “Pessoa alguma, de qualquer stado que seja, 

assi natural, como estrangeiro, não tire per mar, nem per terra, nem leve, nem mande levar , nem tirar para fóra 

de nossos Reinos e Senhorios prata, ouro amoedado nem por amoedar , nem dê favor, nem ajuda para se levar”.  

PIERANGELI, José Henrique. Códigos Penais do Brasil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 174.   

Em Beccaria há o seguinte comentário acerca do delito: “ O contrabando é um verdadeiro delito que ofende o 

soberano e a nação.... Há contrabandos que interessam de tal forma à natureza do tributo, parte tão essencial e 

difícil de uma boa legislação, que esse delito merece uma pena considerável, até a própria prisão e a servidão”. 

BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas.  São Paulo: Martins Fontes, 1997, pp. 116 e 117.    
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 Art. 177: Importar ou exportar generos, ou mercadorias prohibidas, ou não pagar os direitos dos que são 

permitidos na sua importação. PIERANGELI, José Henrique. Códigos Penais do Brasil. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2004,  p. 256. 
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 Art. 295: Importar, ou exportar, generos ou mercadorias prohibidas, evitar no todo ou em parte o 

pagamento dos direitos e impostos estabelecidos sobre a entrada, a sahida e consumo de mercadorias e por 

qualquer modo illudir ou defraudar este pagamento. PIERANGELI, José Henrique. Códigos Penais do Brasil. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 302. 
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 A Consolidação das Leis Penais,aprovada pelo Decreto nº 22.213/1932 vigorou até o advento do Código 
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São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 372.  
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A incriminação foi contemplada, igualmente, no Código Penal de 1940, referindo-se 

ao contrabando e ao descaminho de mercadorias, em seu art. 334
598

, no Capítulo „Dos Crimes 

Praticados por Particular contra a Administração em Geral‟.  Como anteriormente, o referido 

art. 334 tipificava duas condutas criminosas: a importação e a exportação de mercadorias 

proibidas (contrabando) e a omissão, total ou parcial, do pagamento do tributo devido pela 

entrada, saída ou consumo de mercadorias (descaminho), para as quais previa pena de 

reclusão  de um a quatro anos.  Porém, não tratou mais o descaminho como crime patrimonial, 

sendo reconhecido como bem jurídico tutelado a administração pública em geral e não mais o 

erário.  

 

Posteriormente, a Lei nº 4.729, de 14/07/1965, por meio do seu art. 5º599,  deu nova 

redação a esse artigo, incluindo a venda, exposição, depósito, aquisição, recebimento, e 

ocultação de mercadorias desencaminhadas ou contrabandeadas, além da prática de 

navegação de cabotagem clandestina. Note-se que o contrabando e seus desdobramentos não 

configuram crimes contra o sistema tributário e sim, a depender do produto contrabandeado, 

contra a saúde pública, contra a segurança nacional ou contra o meio-ambiente, entre outros.   

O Código Penal brasileiro contempla também a figura da Facilitação de Contrabando ou 

Descaminho, em seu art. 318600.  

 

A apropriação indébita genérica é figura prevista no art. 168601 do Código Penal de 

1940, tipificada como crime patrimonial e com redação inalterada até hoje. Em relação à 

matéria tributária, foi tipificada pela primeira vez no art. 5º do Decreto-Lei nº 65, de 

14/12/1937, que descrevia a falta de recolhimento de tributo arrecadado de terceiro, na 
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 Decreto-Lei nº 2.848, de 7/12/1940. A redação original dizia: Art. 334. Importar ou exportar mercadoria 

proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou 
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§1º Incorre na mesma pena quem pratica: 
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qualidade de agente de retenção.  Esse art. 5º foi reproduzido na Lei Orgânica da Previdência 

Social, Lei nº 3.807, de 26/08/1960, em seu art. 86. O Decreto-Lei nº 66, de 21/11/1966 deu 

nova redação ao art. 86 da Lei  nº 3.807/1960, denominando a conduta ali prevista de 

apropriação indébita. 

 

Em 16/07/1964 foi publicada a Lei nº 4.357 que, em seu art. 11, previa sanção penal 

pela falta de recolhimento do imposto de renda e do imposto sobre consumo, antigo imposto 

sobre produtos industrializados, chamando tal conduta de apropriação indébita e estipulando, 

como pena, uma espécie de “prisão por dívidas”, o que é proibido pela atual Constituição 

Federal e também o era à época
602

.   

 

E seguida o Decreto-Lei nº 326, de 08/05/1967 em seu art. 2º, referiu-se à apropriação 

indébita do imposto sobre produtos industrializados;  no entanto, esse dispositivo foi 

revogado pelo art. 14 da Lei Complementar nº 70, de 30/12/1991. 

 

Com a edição da Lei nº 8.212, de 24/07/1991, foi prevista especificamente a 

apropriação indébita de contribuições previdenciárias, por meio das alíneas „d‟, „e‟  e  „f”  do 

art. 95. Ressalte-se que todo o art. 95, exceto seu parágrafo 2º,  que contempla sanções 

administrativas, foi revogado pela Lei nº 9.983, de 14/07/2000.  

 

Atualmente, a apropriação indébita em matéria tributária é tratada em dois dispositivos 

distintos: o art. 168-A603 do Código Penal, introduzido no Código pela Lei nº 9.983/2000, 
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 Art.  5º, inc. LXVII, da CF/1988 e art. 141, § 32,  da CF/1946. Disponível em: < 

http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>. Acesso em: 19/08/2010. 
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 Art. 168-A. Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo 

e forma legal ou convencional: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) 

§ 1
o
 Nas mesmas penas incorre quem deixar de: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) 

I - recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido 

descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público; (Incluído pela Lei nº 

9.983, de 2000) 

II - recolher contribuições devidas à previdência social que tenham integrado despesas contábeis ou custos 

relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços; (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) 

III - pagar benefício devido a segurado, quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados 

à empresa pela previdência social. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) 

§ 2
o
 É extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara, confessa e efetua o pagamento das 

contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à previdência social, na forma definida 

em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) 
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prevendo a apropriação indébita qualificada pelo objeto material contribuições 

previdenciárias, e que equivale aos dispositivos anteriores do art. 95 da Lei nº 8.212/1991 

acima citada.  Nesse dispositivo é tratada como crime contra o patrimônio.   A infração é 

também prevista no art. 2º, inciso II604, da Lei nº 8.137, 27/12/1990, nesse caso caracterizada 

como crime contra a ordem tributária e aplicável aos casos em que o objeto material da ação 

não é a contribuição previdenciária mas quaisquer outros tributos e contribuições sociais.      

 

No que tange à sonegação fiscal
605

, somente com a edição da Lei nº 4.729, de 

14/07/1965, a conduta foi elevada em seu art. 1º606  à categoria de crime associado à fraude 

                                                                                                                                                         
§ 3

o
 É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de 

bons antecedentes, desde que: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) 

I - tenha promovido, após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da 

contribuição social previdenciária, inclusive acessórios; ou (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) 

II - o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela 

previdência social, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções 

fiscais. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) 

Disponível em: < http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>. Acesso em: 19/08/2010.  
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    Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: 

(...) 

II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na 

qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos; 

Disponível em: < http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>. Acesso em: 19/08/2010. 
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 Empregam-se, nesta tese, as expressões „evasão fiscal‟ e „sonegação fiscal‟  como portadoras do mesmo 

significado. Isto porque em ambos os termos há a falta de pagamento do tributo devido mediante prática de 

fraude lato sensu ou violação indireta da lei.  Ocorre que na sonegação há negação da ocorrência do fato gerador 

enquanto na evasão há omissão ou ocultação da ocorrência do fato gerador e, ainda que tenha havido o mise en 

scene , não houve a negativa da existência do fato imponível.    GARCÍA, Joaquín Delgado. El Delito Fiscal. 

Madrid, Colex, 1995, p. 15. BACIGALUPO, Enrique. El Delito Fiscal. In.: BACIGALUPO, Enrique (Dir.). 

Curso de Derecho Penal Econômico. Madrid: Marcial Pons, 2005,  p. 475. 
606

 Art 1º Constitui crime de sonegação fiscal:  

I - prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva ser produzida a agentes das 

pessoas jurídicas de direito público interno, com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de 

tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei;  

II - inserir elementos inexatos ou omitir, rendimentos ou operações de qualquer natureza em documentos ou 

livros exigidos pelas leis fiscais, com a intenção de exonerar-se do pagamento de tributos devidos à Fazenda 

Pública;  

III - alterar faturas e quaisquer documentos relativos a operações mercantis com o propósito de fraudar a 

Fazenda Pública;  

IV - fornecer ou emitir documentos graciosos ou alterar despesas, majorando-as, com o objetivo de obter 

dedução de tributos devidos à Fazenda Pública, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis.  

 V - Exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário da paga, qualquer percentagem sôbre 

a parcela dedutível ou deduzida do impôsto sôbre a renda como incentivo fiscal. (Incluído pela Lei nº 5.569, de 

1969) 

Pena: Detenção, de seis meses a dois anos, e multa de duas a cinco vêzes o valor do tributo.  

§ 1º Quando se tratar de criminoso primário, a pena será reduzida à multa de 10 (dez) vêzes o valor do 

tributo.  

§ 2º Se o agente cometer o crime prevalecendo-se do cargo público que exerce, a pena será aumentada da 

sexta parte.  
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fiscal praticado em decorrência da falta de prestação de informações ou da prestação de 

informações falsas com o fim de não apurar tributos ou apurá-los em montante menor.   

 

Escrevia Nelson Hungria nos meados do século passado:  

 

“Outra matéria que tem preocupado o contemporâneo legislador penal é a 

concernente aos abusos e fraudes contra o fisco. Vários são os fatos classificados 

como „delitos fiscais‟, isto é, ofensivos da Fazenda Pública em matéria de 

impostos”
607

.    

 

Citando a lei alemã de 1959 (Reichsabgabenordenung), o autor continuava afirmando 

que: “No Brasil, a adoção de tais critérios impõe-se com urgência, para coibir o crescente 

êxito dos contrabandistas e fraudadores do fisco que chegam a ameaçar a própria política 

financeira e cambial, na sua segurança e adequação”608. 

 

Ressalte-se que o Código Penal de 1969, que não chegou a entrar em vigor
609

, previa 

originalmente um art. 376610 (posteriormente suprimido) que tipificava a sonegação fiscal 

como crime contra a administração em geral.   

 

O art. 1º
611

 da Lei nº 4.729/1965 definiu como crime de sonegação fiscal quatro 

condutas típicas, quando praticadas com o objetivo de eximir-se total ou parcialmente do 

pagamento de tributo.  

                                                                                                                                                         
§ 3º O funcionário público com atribuições de verificação, lançamento ou fiscalização de tributos, que 

concorrer para a prática do crime de sonegação fiscal, será punido com a pena dêste artigo aumentada da têrça 

parte, com a abertura obrigatória do competente processo administrativo.  

Disponível em: < http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>. Acesso em: 19/08/2010. 
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Forense, 1977, p. 294. 
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 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Arts. 1º a 10. Volume I, Tomo I. Rio de Janeiro: 

Forense, 1977, p. 295. 
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 Decreto-Lei nº 1.004/1969, revogado pela Lei nº 6.016/1973. Disponível em: < 

http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>. Acesso em: 19/08/2010. 
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 Art. 376: Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar qualquer 

outra fraude para eximir-se, total ou parcialmente, a pagamento de imposto ou taxa, se o montante do tributo 

sonegado ou a sonegar é superior ao salário mínimo (...).  PIERANGELI, José Henrique. Códigos Penais do 

Brasil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 614. 
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 Lei nº 4.729/965, art. 1º: Constitui crime de sonegação fiscal:  
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Na configuração anterior à Lei nº 8.137/1990,  o crime de sonegação fiscal era formal, 

não exigindo a produção de resultado material.  Apesar de não prever resultado, o § 1º do art. 

1º da Lei nº 4.729/1965 determinava a redução da pena para os criminosos primários  à multa 

de 10 vezes o valor do tributo.  Dessa forma, a lei curiosamente estabelecia para um delito 

formal  uma penalidade calculada sobre seu resultado material, o montante sonegado.   

 

Em 1990 foi editada a Lei nº 8.137 que definiu, em seus artigos 1º, 2º e 3º,  crimes 

contra a „ordem tributária‟, sendo que, nos dois primeiros artigos, tais crimes são praticados 

por particulares, enquanto o art. 3º contém crimes próprios, praticados exclusivamente por 

servidores públicos.  Em vista dos arts.  1º e 2º da Lei nº 8.137/1990 terem regulado 

inteiramente a matéria, considera-se revogado tacitamente o art. 1º da Lei nº 4.729/1965
612

. 

 

Por fim, em 2000 foi publicada a Lei nº 9.983 que introduziu no Código Penal, por 

meio do art. 337-A613,  a sonegação de contribuição previdenciária como crime contra a 

administração pública.   

                                                                                                                                                         
I - prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva ser produzida a agentes das 

pessoas jurídicas de direito público interno, com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de 

tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei;  

II - inserir elementos inexatos ou omitir, rendimentos ou operações de qualquer natureza em documentos ou 

livros exigidos pelas leis fiscais, com a intenção de exonerar-se do pagamento de tributos devidos à Fazenda 

Pública;  

III - alterar faturas e quaisquer documentos relativos a operações mercantis com o propósito de fraudar a 

Fazenda Pública;  

IV - fornecer ou emitir documentos graciosos ou alterar despesas, majorando-as, com o objetivo de obter 

dedução de tributos devidos à Fazenda Pública, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis.  

Pena: Detenção, de seis meses a dois anos, e multa de duas a cinco vêzes o valor do tributo.  

§ 1º Quando se tratar de criminoso primário, a pena será reduzida à multa de 10 (dez) vêzes o valor do 

tributo.  

§ 2º Se o agente cometer o crime prevalecendo-se do cargo público que exerce, a pena será aumentada da 

sexta parte.  

§ 3º O funcionário público com atribuições de verificação, lançamento ou fiscalização de tributos, que 

concorrer para a prática do crime de sonegação fiscal, será punido com a pena dêste artigo aumentada da têrça 

parte, com a abertura obrigatória do competente processo administrativo.   

Pena: Detenção, de seis meses a dois anos, e multa de duas a cinco vêzes o valor do tributo.  

Disponível em: < http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>. Acesso em: 19/08/2010. 
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 BALTAZAR Jr., José Paulo. Crimes Federais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 442. 
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 Art. 337-A. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante as 

seguintes condutas: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) 

I - omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação 

previdenciária segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este 

equiparado que lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) 

II - deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas 

dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços; (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) 



 

 204  

 

Em suma, entre os tipos penais que definem atualmente os crimes contra o sistema 

tributário cometidos por particulares – os arts. 1º e 2º da Lei nº 8.137/1990 e os arts. 168-A e 

337-A do Código Penal , somente é objeto de análise nesta tese o delito previsto no art. 1º
614

  

da Lei nº 8.137/1990.  

 

Serão examinados apenas,  por decorrência, o inciso I
615

 do art. 2º da Lei nº 

8.137/1990 e o art. 337-A
616

 do Código Penal, que  tratam igualmente da sonegação ou evasão 

                                                                                                                                                         
III - omitir, total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais 

fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) 

§ 1
o
 É extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara e confessa as contribuições, importâncias 

ou valores e presta as informações devidas à previdência social, na forma definida em lei ou regulamento, antes 

do início da ação fiscal. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) 

§ 2
o
 É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de 

bons antecedentes, desde que: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) 

I - (VETADO) (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) 

II - o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela 

previdência social, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. 

(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) 

§ 3
o
 Se o empregador não é pessoa jurídica e sua folha de pagamento mensal não ultrapassa R$ 1.510,00 (um 

mil, quinhentos e dez reais), o juiz poderá reduzir a pena de um terço até a metade ou aplicar apenas a de multa. 

(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) 

§ 4
o
 O valor a que se refere o parágrafo anterior será reajustado nas mesmas datas e nos mesmos índices do 

reajuste dos benefícios da previdência social. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) 

Disponível em: < http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>. Acesso em: 19/08/2010. 
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 Lei nº 8.137/1990, Art. 1°: Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou 

contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: 

I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias; 

II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer 

natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal; 

III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à 

operação tributável; 

IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato; 

V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda 

de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação. 

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 

        Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que 

poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto 

ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V. 

Disponível em: < http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>. Acesso em: 19/08/2010. 
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 Lei nº 8.137/1990, art. 2°: Constitui crime da mesma natureza: 

        I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, 

para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo; 

(...) 

  Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

Disponível em: < http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>. Acesso em: 19/08/2010. 
616

 Código Penal, art. 337-A: Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, 

mediante as seguintes condutas:  
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de tributos.   Note-se que, à exceção do art. 337-A do Código Penal, não há referência à 

expressão „sonegação fiscal‟ nem tampouco à expressão „evasão fiscal‟ nos  tipos penais 

atualmente aplicáveis.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
I - omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação 

previdenciária segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este 

equiparado que lhe prestem serviços;  

II - deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas 

dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços; III - omitir, total ou parcialmente, 

receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais 

previdenciárias:  

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.  

§ 1
o
 É extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara e confessa as contribuições, importâncias 

ou valores e presta as informações devidas à previdência social, na forma definida em lei ou regulamento, antes 

do início da ação fiscal.  

§ 2
o
 É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de 

bons antecedentes, desde que:  

I - (VETADO)  

II - o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela 

previdência social, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais.  

§ 3
o
 Se o empregador não é pessoa jurídica e sua folha de pagamento mensal não ultrapassa R$ 1.510,00 (um 

mil, quinhentos e dez reais), o juiz poderá reduzir a pena de um terço até a metade ou aplicar apenas a de multa.  

§ 4
o
 O valor a que se refere o parágrafo anterior será reajustado nas mesmas datas e nos mesmos índices do 

reajuste dos benefícios da previdência social.  

Disponível em: < http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>. Acesso em: 19/08/2010. 
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3.2 O crime sonegação fiscal previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/1990: 
um crime de dano tendo por objeto de tutela o erário 

 

 

A sonegação ou evasão fiscal possui as especiais características dos crimes contra a 

ordem econômica, já ressaltadas  anteriormente e entre as quais se podem citar:  a 

dependência de circunstâncias históricas e geográficas
617

; a mutabilidade de interesses 

econômicos abrangidos pela tutela penal618; a pertinência ao chamado direito penal 

secundário619; a tradicional natureza administrativa da regulação econômica620; a 

predominância de elementos que requerem juízo de valor para sua compreensão nos tipos 

penais
621

; a interpretação da lei penal sob critérios econômicos
622

; a prescindibilidade do 

efetivo dano ao bem jurídico
623

; a exigência de uma especial intenção de obter  vantagem
624

; a 

titularidade transindividual dos bens jurídicos tutelados625; a conduta criminosa ser, 

essencialmente, uma atividade empresarial626; o  reduzido grau de reprovação pessoal ao autor 
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623

 NUÑEZ, Juan Antonio Martos. Up ud RIGHI, Esteban. Los Delitos Económicos. Buenos Aires, AdHoc 
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 RIGHI, Esteban. Los Delitos Económicos. Buenos Aires, AdHoc Villela, 2000, p. 60. 
625

 ACOSTA, Eugenio Simón. El Delito de Defraudación Tributaria. Navarra, Aranzadi, 1998, p. 29. 
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 “la célula esencial en la estructura y el desarollo económicos”. VALLE, Carlos Pérez del. Introducción al 

derecho penal económico. In.: BACIGALUPO, Enrique (Dir.). Curso de Derecho Penal Económico. Madrid, 

Marcial Pons, 2005, p. 20. Carlos Valle distingue a criminalidade econômica da criminalidade de „colarinho 

branco‟ e da delinquência dos „poderosos‟. Segundo o autor, os delitos de colarinho branco, apesar de 

apresentarem a característica essencial da delinquência econômica que é a alta lucratividade, somente podem ser 

praticados por setores limitados da sociedade, com acesso a possibilidades de atuar bastante específicas.  Já a 

criminalidade dos poderosos compreende ao “hechos punibles que son cometidos por personas con posiciones 

especiales y en un situación de poder fundada en esas posiciones para el fortalecimiento o la defesa de este 

poder”, abrangendo não apenas crimes econômicos, mas delitos como os de improbidade administrativa, as 

corrupções ativa e passiva, e os excessos praticados pelas autoridades policiais e penitenciárias.  A criminalidade 

econômica, por sua vez, ocorre sempre que a conduta atinge “la confianza en  la vigencia de las normas que 

rigen  el orden económico”, a exemplo dos delitos contra a livre concorrência.   VALLE, Carlos Pérez del. 

Introducción al derecho penal económico. In.: BACIGALUPO, Enrique (Dir.). Curso de Derecho Penal 

Económico. Madrid, Marcial Pons, 2005, pp. 26 a 28.     

Já o conceito de „organização criminosa‟ é dado, no âmbito da Comunidade Econômica Europeia pela Action  

commune 98/733/JAI de 21.12.1998, como uma associação durável de mais de duas pessoas estabelecida para 

praticar infrações sujeitas a penas ou medidas de segurança superiores a quatro meses, que visem ou sejam meios 

para obtenção de vantagens patrimoniais ou interferir abusivamente na atuação das autoridades públicas: “une 
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da conduta típica627; a efetividade do direito penal econômico ser, ela própria, um dos fatores 

de influência da atividade econômica; e a tendência universalizante da criminalidade 

econômica. 

 

Diante de tais características do direito penal econômico, e consequentemente do 

direito penal tributário, tem-se atualmente, no Brasil, a configuração do delito como descrita 

no art. 1º da Lei nº 8.137/1990, abaixo transcrito: 

 

Art. 1°: Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir 

tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes 

condutas: 

I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades 

fazendárias; 

II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou 

omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei 

fiscal; 

III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou 

qualquer outro documento relativo à operação tributável; 

IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba 

ou deva saber falso ou inexato; 

V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou 

documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, 

efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação. 

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 

 Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade, no 

prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou 

menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da 

exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V. 

                                                                                                                                                         
association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon concertée em vue 

de commtettre des infractions punissables d‟une peine privative de liberte ou d‟une mesure de sûreté privative 

de liberte d‟um maximum d‟au moins quatre ans ou d‟unes peine plus grave, que ces infractions constituent une 

fin em soi ou um moyen pour obtenir des avantages patrimoniaux et, le cas échéant, influencer indûment le 

fonctionnement des autorités publiques”. FONTANAUD, Daniel. Criminalité Organisée. In: Revue 

Internationale de Droit Penal. Le Droit Pénal de L‟Union Européenne. 77e anée. 1er/2e trimestres. 2006. 

Ramonville Sainte Agne: Érès, 2007, p.194.      
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Menciona-se, neste item, apenas a teoria patrimonialista relativa ao delito sub 

examine, posto que foi aquela adotada pelo legislador pátrio atual, deixando para o Capítulo 

Quatro a exposição do conjunto doutrinário das teorias que tratam do bem jurídico no crime 

de sonegação fiscal.  Enfim, procedo nesse Capítulo à análise, de lege lata, do crime de 

sonegação fiscal. 

 

Como já exposto,  nas últimas décadas do século XIX Franz von Liszt afirmava que 

“em matéria de impostos e de direitos aduaneiros, ...  era costume se capitularem os delitos 

contra as rendas públicas no injusto policial”
628

, ou seja, administrativa e não judicialmente.  

Continuava o jurista afirmando que as cominações penais contidas nas leis fiscais e 

aduaneiras formavam uma “mina de notáveis singularidades em matéria de direito penal”
629

, 

seja pelo predomínio de interesses puramente fiscais, ou pela ideia de intimidação, ou pelo 

esforço em estabelecer uma equação entre o crime e a pena expressa em cifras.   Enfim, 

àquela época a sonegação era ação contra “as rendas do Império”
630

.  

 

Segundo Klaus Tiedemann, no crime de evasão fiscal o bem jurídico tutelado é  o  

erário, assim compreendidos os ingressos do Estado que compõem a receita pública derivada 

estatal
631

.  

 

Nesse mesmo sentido ensina Joaquín Delgado García: 

 

“bem jurídico protegido que se encontra na Fazenda Pública  

entendida não como o conjunto estático de bens pertencentes às distintas 

entidades pública, mas como atividade dinâmica dirigida à obtenção dos 

recursos necessários ao atendimento das necessidades gerais”
632

.   

                                                                                                                                                         
627

“deberes económicos respecto al Estado”. VALLE, Carlos Pérez del. Introducción al derecho penal 

económico. In.: BACIGALUPO, Enrique (Dir.). Curso de Derecho Penal Económico. Madrid, Marcial Pons, 

2005, p. 22.  
628

 LISZT, Franz von. Tratado de Direito Penal. Tomo II. Campinas: Russell, 2003, p. 461.  
629

 LISZT, Franz von. Tratado de Direito Penal. Tomo II. Campinas: Russell, 2003, p. 462. 
630

 LISZT, Franz von. Tratado de Direito Penal. Tomo II. Campinas: Russell, 2003, p. 460. 
631

 TIEDEMANN, Klaus. Lecciones de Derecho Penal Económico. Barcelona: PPU, 1993,  p. 40. 
632

 “bien jurídico protegido que se encuentra en la Hacienda Pública entendida no como conjunto estático de 

bienes pertencientes a las distintas entidades públicas, sino como actividad dinámica dirigida a la obtención de 

lo necesario para atender a las necesidades generales”. GARCÍA, Joaquín Delgado. El Delito Fiscal. Madrid: 

Colex, 1995, p. 23. 
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Igualmente Enrique Bacigalupo compreende a sonegação fiscal como crime material: 

“O delito ... requer, segundo opinião unânime, um dano patrimonial”
633

.  

 

Também segundo Lo Monte, ao se eleger como bem jurídico tutelado o direito do 

Estado à imposição tributária, confunde-se o objeto de tutela com a razão, ou o fundamento, 

da tutela penal
634

. Para esse jurista, o objeto de tutela nos crimes tributários é o patrimônio do 

Estado, assim compreendida a massa de bens do Estado – entre os quais os tributos -  

destinada a ser consumida na prestação e conservação dos serviços públicos
635

.     

 

Explica Lo Monte que a criminalização de condutas sintomáticas de uma futura evasão 

contrasta com a garantia constitucional de que os direitos fundamentais dos indivíduos – 

como o direito à liberdade – somente podem sofrer limitações diante de lesão aos bens mais 

relevantes para o Estado social de direito
636

.   

 

Para Córdoba Roda o momento consumativo da sonegação fiscal ocorre com a falta de 

pagamento do tributo, consistindo a fraude em elemento subjetivo, “revelador do ânimo de 

defraudar”637.  

 

Por fim, Susana de Sousa afirma: “O bem jurídico-penal protegido pelos crimes fiscais 

coincide, assim, a nosso ver, com a obtenção das receitas fiscais”
638

.  

 

No Brasil, a sonegação fiscal prevista no art. 1º e seus incisos, da Lei nº 8.137/1990, 

foi considerada crime material conforme entendimento sumulado do Supremo Tribunal 

                                                 
633

 “El delito ... requiere, según opinión unánime, un daño patrimonial”.  BACIGALUPO, Enrique. El Delito 

Fiscal. In.: BACIGALUPO, Enrique (Dir.). Curso de Derecho Penal Económico. Madrid: Marcial Pons, p. 

475. 
634

 MONTE, Elio Lo. L’illecito penale tributario tra tecniche di tutela ed esigenze di riforma. Verona: 

CEDAM, 1996, p. 239. 
635

 MONTE, Elio Lo. L’illecito penale tributario tra tecniche di tutela ed esigenze di riforma. Verona: 

CEDAM, 1996, pp. 247 a 249. 
636

 MONTE, Elio Lo. L’illecito penale tributario tra tecniche di tutela ed esigenze di riforma. Verona: 

CEDAM, 1996, p. 258. 
637

 “revelador del ánimo de defraudar”. RODA, Córdoba Juan. Comentários al Código Penal. Tomo II. 

Barcelona: Ariel, 1978, p. 1008. 
638

 SOUSA, Susana Aires de. Sobre o bem jurídico-penal protegido nas incriminações fiscais. In.: Direito 

Penal Econômico e Europeu: Direito Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários. Volume III. 

Coimbra: Coimbra, 2009, p. 318.  
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Federal
639

, tendo como objeto da ação o tributo.   Ressalte-se que a simples inadimplência não 

constitui qualquer ilícito penal.  Ou seja, a conduta de não satisfazer o crédito tributário, por si 

só, desacompanhada de qualquer dolo de fraudar ou da utilização de meios fraudulentos  não 

enseja reprovação penal – ainda que produza os mesmos efeitos patrimoniais relativamente ao 

dano ao erário.  

 

A  doutrina nacional, exemplificada por Andreas Eisele
640

 e por Pedro Roberto 

Decomain
641

, também o definem como crime de dano, material ou de resultado.  Afirma o 

primeiro autor que o bem protegido “é a relação de disponibilidade ... existente entre o sujeito 

passivo imediato do crime e a receita tributária que configura expressão do patrimônio 

público”
642

, de modo que  somente de forma mediata ou indireta há a tutela da “regularidade 

das operações fiscais”.   

 

Para o direito pátrio o crime de sonegação fiscal se insere no âmbito dos crimes contra 

a ordem tributária,  como denominado pela Lei nº 8.137/1990. Esclareça-se que a ordem 

tributária, como a econômica,  a ordem penal, a ordem constitucional, etc, significam os 

respectivos  ordenamentos, ou conjunto de normas jurídicas.   

 

O  legislador nacional,  ao redigir a  Lei nº 8.137/1990 referindo-a aos „crimes contra a 

ordem tributária‟, quis dizer que a norma se referia, na verdade,  às condutas que atingem 

formalmente as normas que regulam o sistema tributário e consequentemente o próprio 

sistema econômico – assim compreendidos a produção, a distribuição e a circulação de 

riquezas -  mas, materialmente, que ferem os bens jurídicos protegidos por essas normas.    

 

                                                 
639

 Súmula nº 24, de 01/12/2009: “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art 1º, 

incisos I a IV, da Lei nº 8.138/90, antes do lançamento definitivo do tributo”.  Anteriormente a jurisprudência era 

exemplificada por meio da decisão paradigma: Crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/90, art. 1º, I): infração 

material – ao contrário do que sucedia no tipo similar da L. 4.729/65 – à consumação da qual é essencial que, da 

omissão da informação devida ou da prestação da informação falsa, haja resultado efetiva supressão ou redução 

do tributo; circunstância elementar, entretanto, em cuja verificação, duvidosa no caso, não de detiveram as 

decisões condenatórias; nulidade. STF HC nº 75.945-2-DF.  Rel. Min. Sepúlveda Pertence. DJU, Seção 1, 

13/02/1998, p. 4. Disponível em:  <https://www.trf4.gov.br/trf4/processos/verifica.php> . Acesso em: 

04/10/2010, código verificador 1956587v5.  
640

 EISELE, Andreas. Crimes contra a Ordem Tributária. São Paulo:  Dialética, 2002, p. 144.  
641

 DECOMAIN, Pedro Roberto. Crimes contra a ordem tributária. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 112.  
642

 Para este autor, somente de forma mediata ou indiretamente haveria a tutela da “regularidade das 

operações fiscais”. EISELE, Andreas. Crimes contra a Ordem Tributária. São Paulo:  Dialética, 2002, p. 48. 
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Na configuração atual, ao tutelar de modo imediato o erário, a lei penal protege 

mediatamente o sistema econômico
643

.  

  

Nota-se que a lei, assim como a Corte Maior pátria seguiram o pragmatismo alemão 

que, em seu Abgabenordnung (1977), § 370644, pune a título de sonegação:  

 

 

“Quem 

1. prestar às autoridades fiscais ou outras autoridades declarações 

falsas ou incompletas sobre fatos com relevância fiscal, 

2. omitir às autoridades fiscais informações que esteja obrigado a 

prestar sobre fatos com relevância fiscal 

e, por essa via, obtiver a redução de impostos ou obtiver para si ou 

para terceiro, um benefício fiscal indevido”.  

 

Os questionamentos doutrinários que ainda atualmente enriquecem o tema serão 

abordados no Capítulo Quarto, visto que nesse momento apresentam-se as conclusões já 

formadas no âmbito da dogmática brasileira acerca do art. 1º da Lei nº 8.137/1990.   

 

Em suma, o legislador pátrio, a jurisprudência645 e a doutrina dominante põem em 

relevo na sonegação fiscal o descumprimento da obrigação tributária principal, nos termos do 

parágrafo 1º do art. 113 da Lei nº 5.172/1966, Código Tributário Nacional, que é a obrigação 

                                                 
643

 No Capítulo Quarto se demonstrará que a tutela se dá de modo diverso, isto é, ao tutelar o dever solidário 

de pagar impostos o direito penal protege o sistema econômico.  
644

 Abgabenordnung, § 370, Steuerhinterziehung  

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer  

1

.  

den Finanzbehörden oder anderen Behörden über steuerlich erhebliche Tatsachen unrichtige oder 

unvollständige Angaben macht, 

2

.  
die Finanzbehörden pflichtwidrig über steuerlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis lässt oder 

3

.  
pflichtwidrig die Verwendung von Steuerzeichen oder Steuerstemplern unterlässt 

und dadurch Steuern verkürzt oder für sich oder einen anderen nicht gerechtfertigte Steuervorteile erlangt. 

Disponível em: <http://dejure.org/gesetze/AO/370.html>. Acesso em: 22../2010. 
645

 Ao consultar a jurisprudência unificada do Conselho de Justiça Federal utilizando as expressões: 

“sonegação fiscal” e “crime de perigo”, nenhum documento   foi encontrado, o que indica que o assunto sequer é 

cogitado.  Já a pesquisa contendo os termos “sonegação fiscal” e “crime de dano” são satisfatórias, isto é, 

apresentam julgados em que constam das ementas ambos os termos. Disponível em: 

<http://www.jf.jus.br/juris/unificada/Resposta>. Acesso em 12/01/2011.  
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de natureza patrimonial,  imputada ao sujeito passivo de pagar o tributo devido e seus 

acessórios
646

. 

 

Como já exposto, não se deve esquecer que há, todavia, posições divergentes quanto 

ao bem jurídico tutelado no crime de sonegação fiscal e que as distintas concepções resultam 

em diferentes consequências práticas.  

 

Quanto ao objeto da ação, Elio Lo Monte explica que é o  tributo, assim entendida a 

prestação patrimonial compulsória que é meio de financiamento das despesas públicas.  

Fundamenta a imposição dos tributos em razão da potestade tributária do Estado , decorrente 

da soberania estatal
647

.  

 

Segundo esse autor, o conceito de tributo, para fins de configuração do crime 

tributário,  corresponde a seu conceito normativo, isto é, aquele previsto no ordenamento 

jurídico
648

. Também a jurisprudência nacional entende que “o vocábulo tributo constitui-se 

em elemento normativo do aludido delito”649. 

 

A Constituição Federal de 1988 enumerou, em seu art. 145, os seguintes tributos: 

impostos, taxas e contribuições de melhoria.  No entanto, em seu Título VI – Da Tributação e 

do Orçamento, são referidas outras espécies tributárias – no art. 148, os empréstimos 

compulsórios e, nos arts. 149 e 149-A, as  contribuições especiais - assim compreendidas 

porque a própria Constituição as submete  às regras de atribuição de competência tributária e 

suas limitações.  A Lei nº5.172/1966, Código Tributário Nacional, em seu art. 5º, enumerou 

apenas três espécies tributária: impostos, taxas e contribuições de melhoria.   

  

                                                 
646

 Art. 113, § 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador , tem por objeto o pagamento 

de tributo ou penalidade e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.  Disponível em: < 

http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>. Acesso em: 19/08/2010. 
647

 MONTE, Elio Lo. L’illecito penale tributario tra tecniche di tutela ed esigenze di riforma. Verona: 

CEDAM, 1996, p. 1. 
648

 MONTE, Elio Lo. L’illecito penale tributario tra tecniche di tutela ed esigenze di riforma. Verona: 

CEDAM, 1996, p. 2. 
649 ACR Apelação Criminal 200271080097882,  Rel. Cláudia Cristina Cristofani, TRF4ª, 8ª T, DE 05/08/2009, j. 

22/07/2009, p.  05/08/2009.Disponível em: <http://columbo2.cjf.jus.br/juris/ unificada/?>.  Acesso em 

12.01.2011. 
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Parte da doutrina vê na expressão „tributo‟ a caracterização de uma lei penal em 

branco, face ao entendimento já consolidado do Supremo Tribunal Federal  – REx 138.284-

CE, Rel. Min. Carlos Velloso e REx   146.733-9, Rel. Min. Moreira Alves - o conceito de 

tributo abrange as seguintes espécies tributárias: impostos, taxas, contribuições de melhoria, 

contribuições especiais ou parafiscais e empréstimos compulsórios. 

 

A classificação pentapartida das espécies tributárias, segundo o tribunal máximo, é a 

que segue
650

: 

 

“1 – Impostos (art. 145, I, CF) 

2 – Taxas (art. 145, II, CF) 

3 – Contribuições de Melhoria (art. 145, III, CF) 

4 – Contribuições Especiais ou Parafiscais 

4.1 – Sociais (art. 149, 1ª parte, CF) 

4.2 – De intervenção no domínio econômico (art. 149, 2ª parte, CF) 

4.3 – De interesse das categorias profissionais ou econômicas (art. 

149, 3ª parte, CF) 

4.4 – De iluminação pública (art. 149-A, CF) 

5. Empréstimos compulsórios  (art. 148, CF)”   

 

O art. 1º da Lei nº 8.137/1990 se refere a „tributos e qualquer acessório‟, o que 

significa que estão compreendidos todas as espécies tributárias, as penalidades pecuniárias e 

os juros, nos termos dos §§ 1º e 3º do art. 113 e do art. 161, ambos do Código Tributário 

Nacional.  Ressalte-se, todavia, que os acessórios,  no caso, somente configuram o objeto 

material do crime se houver o descumprimento da obrigação tributária principal, de pagar o 

tributo. Assim, o mero descumprimento da obrigação acessória, apesar de ensejar a aplicação 

de penalidade pecuniária e convertê-la em obrigação tributária principal, não tipificaria o 

delito
651

.   

 

Indaga-se se os tributos em relação aos quais é possível aferir o dano  decorrente de 

supressão ou redução  seriam exclusivamente aqueles que exercessem função fiscal ou 

                                                 
650

 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 43.  
651

 BALTAZAR Jr., José Paulo.Crimes Federais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 451. 
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arrecadatória.  Alega-se que o crime somente teria por objeto material os tributos com função 

fiscal.  Isso porque, no caso de tributos que exercem função extrafiscal ou indutora da 

economia, tal dano não se configuraria, uma vez que o objetivo da exigência tributária não 

seria a obtenção da receita pública, mas outra finalidade, por exemplo, o desestímulo às 

importações para regularização de déficits no balanço de pagamentos, como ocorre quando da 

elevação do imposto sobre as importações.   

 

Para aqueles  que entendem – como Klaus Tiedemann  - que o bem jurídico tutelado é 

o erário e que o crime tributário possui natureza patrimonial, apenas a supressão e/ou a 

redução dos tributos instituídos com finalidade fiscal caracterizariam lesão ao bem jurídico e, 

consequentemente,  crime. Porém nem a lei, nem a doutrina e a jurisprudência fazem tal 

distinção. 

 

Não é a função exercida pelo tributo que caracteriza o objeto material da ação, mas sua 

natureza.  Isso porque esta tese tem por objeto justamente a afirmação de que o bem jurídico 

tutelado no crime de sonegação fiscal é o dever fundamental e solidário de pagar tributos não 

vinculados, e não o erário visto como parte do patrimônio estatal.    Nesse contexto, são os 

tributos não vinculados (aqueles destinados ao financiamento geral do Estado) que permitem 

formar o elo lógico entre o descumprimento ao dever de pagá-los e a ameaça de lesão ao 

dever fundamental e solidário de financiar os gastos estatais que são, concomitantemente, 

gastos sociais voltados ao atendimento do bem comum.  

 

Por fim, a jurisprudência nacional entende que o crime de sonegação ou evasão fiscal 

se caracteriza independentemente da ilicitude das atividades, operações, situações  ou rendas 

de que se originou o tributo reduzido ou suprimido
652

. Tal posição não é assumida de forma 

                                                 
652

 Sonegação fiscal de lucro advindo de atividade criminosa: “non olet”. Drogas: tráfico de drogas, 

envolvendo sociedades comerciais organizadas, com lucros vultosos subtraídos à contabilização regular das 

empresas e subtraídos à declaração de rendimentos: caracterização, em tese, de crime de sonegação fiscal, a 

acarretar a competência da Justiça Federal e atrair pela conexão,  o tráfico de entorpecentes: irrelevância da 

origem ilícita, mesmo quando criminal, da renda subtraída à tributação. A exoneração tributária dos resultados 

econômicos do fato criminoso – antes de ser corolário do princípio da moralidade – constitui violação  do 

princípio da isonomia fiscal, de manifesta inspiração ética. STF. HC nº 77.530-4-RS, Rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, DJU, Seção 1, 18/09/1008, p. 7. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/pesquisarInteiroTeor.asp#resultado>. Acesso em: 22.11.2010. 
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unânime pela doutrina,  que questiona se a fuga ao pagamento do tributo não seria decorrência  

natural da necessidade de esconder a própria atividade ilícita653.  

 

No dispositivo sub examine está previsto um único delito – suprimir ou reduzir tributo 

– cabendo aos seus incisos relacionar as modalidades em que ele pode ocorrer
654

.  A doutrina 

denomina tais modalidades de “circunstâncias elementares do tipo
655

”. 

 

É delito doloso, como entende a doutrina
656

, sendo necessária a intenção de obter 

vantagem ilícita no sentido de deixar de pagar o tributo devido.   

 

A jurisprudência nacional igualmente tem considerado, de forma unânime, ser 

necessária a intenção de suprimir ou reduzir o tributo devido para fins de caracterização da 

sonegação fiscal do art. 1º da Lei nº 8.137/1990.  

 

Em alguns julgados dos tribunais federais  essa intenção é denominada de dolo 

genérico, significando o dolo do tipo, isto é, de suprimir/reduzir tributo, não importando o 

motivo ajdacente ou ânimo (se por discordar da aplicação dada aos recursos pelo Estado ou se 

por pura ganância, por exemplo), conforme transcrição abaixo:  

 

“6. Vontade livre e consciente de suprimir imposto sobre a renda ou 

proventos de qualquer natureza, embora o especial fim de agir não seja elemento 

do tipo, Ou seja, o tipo penal descrito no artigo 1º da Lei nº 8.137/90 exige apenas 

o dolo genérico, não sendo essencial o dolo específico ou especial fim de agir, 

                                                 
653

 SANTOS, André Teixeira dos.  O Crime de Fraude Fiscal. Um contributo para a configuração do tipo 

objectivo de ilícito a partir do bem jurídico. Coimbra: Coimbra, 2009, p. 20. 
654

 (...) 4. As condutas elencadas nos diversos incisos do art. 1º da Lei nº 8.137/90 não representam crimes 

autônomos, traduzindo apenas ações viabilizadoras da sonegação fiscal prevista no caput do artigo e que 

constitui o núcleo do tipo. Assim, responde apenas por um crime o agente que reduz ou suprime tributo mediante 

mais de uma das condutas descritas. Com este entendimento, DECOMAIN, Pedro Roberto. Crimes contra a 

ordem tributária. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 258. EISELE, Andreas. Crimes contra a Ordem 

Tributária. São Paulo:  Dialética, 2002, p. 139. 
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 ALVARENGA, Aristides Junqueira. In.: Crimes Contra a Ordem Tributária. MARTINS, Ives Gandra 

da Silva (Coord.). São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 50 
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 BACIGALUPO, Enrique. El Delito Fiscal. In.: BACIGALUPO, Enrique (Dir.). Curso de Derecho Penal 

Econômico. Madrid: Marcial Pons, 2005, p. 484. 
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bastando apenas que o agente preste declarações falsas às autoridades fazendárias, 

independentemente do motivo.”
657

   

 

Assim como: 

 

STJ, Recurso especial. Penal. Débito fiscal. Lei 8.137/1990. Dolo genérico. 

Tipo omissivo. O recorrente alega que não houve pretensão deliberada e 

inequívoca de se obter vantagem indevida, entretanto, neste particular, o recurso 

não comporta conhecimento, pois avaliar o animus do agente implicaria, 

                                                 
657

 Processo ACR APELAÇÃO CRIMINAL  200560060008127, Juiz Federal Renato Toniasso, TRF 3ª, 2ª T,  

DJF3 CJ1 DATA:14/10/2010 PÁGINA: 196, j 05/10/2010, p 14/10/2010, Ementa: PENAL. PROCESSUAL 

PENAL. CRIME CONTRA A TRIBUTÁRIA: ART. 1º, I, DA LEI 8137/90: SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1º, 

I, DA LEI 8.137/90. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA 

INOCORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL 

QUE NÃO SE RECONHECE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INCOMPATIBILIDADE 

ENTRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E A RENDA DECLARADA PELO RÉU NOS ANOS-

CALENDÁRIO 1998, 1999 E 2000. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO 

HÁBIL E IDÔNEA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA 

PENA. ALTO VALOR DOS TRIBUTOS SONEGADOS: REPERCUSSÃO NAS CONSEQÜÊNCIAS DO 

CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE DESCONHECIMENTO DA LEI E 

CONFISSÃO. SURSIS NEGADO. 1. Exaurida a via administrativa, resta atendida a condição de 

procedibilidade da ação penal nos crimes contra a ordem tributária. 2. Nos termos do entendimento do Supremo 

Tribunal Federal (RHC 81.611), o curso da prescrição ficou suspenso até o término do procedimento 

administrativo. No caso dos autos, o Termo de Encerramento de Ação Fiscal foi lavrado aos 31.10.2003 (fls. 

82/83), e entre a data dos fatos (período de 1998 a 2000) e a data do recebimento da denúncia (03 de agosto de 

2005) e entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória (22 de outubro de 2009) não 

transcorreram mais de 08 (oito) anos, lapso prescricional previsto para a pena aplicada, nos termos do artigo 109, 

inciso IV, do Código Penal. De acordo com a Súmula n° 497 do Supremo Tribunal Federal, "quando se tratar de 

crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo 

decorrente da continuação", razão pela qual deve ser considerada a pena base aplicada - 4 (quatro) anos de 

reclusão - e o prazo prescricional de 8 (oito) anos, nos termos do artigo 109, IV, do Código Penal. Preliminar 

rejeitada. 3. Os documentos acostados aos autos comprovam que o réu foi intimado do início do procedimento 

fiscal (fl. 18), tendo inclusive realizado a entrega da documentação solicitada pela autoridade (fl. 30). O 

procedimento administrativo desenvolveu-se regularmente. Preliminar rejeitada. 4. Incompatibilidade entre a 

movimentação financeira e a renda declarada pelo réu nos anos-calendário de 1998, 1999 e 2000, não justificada 

mediante documentação hábil e idônea. 5. Comprovadas nos autos a materialidade e autoria do crime previsto no 

art. 1º, I, da Lei 8.137/90. 6. Vontade livre e consciente de suprimir imposto sobre a renda ou proventos de 

qualquer natureza, embora o especial fim de agir não seja elemento do tipo, Ou seja, o tipo penal descrito no 

artigo 1º da Lei nº 8.137/90 exige apenas o dolo genérico, não sendo essencial o dolo específico ou especial fim 

de agir, bastando apenas que o agente preste declarações falsas às autoridades fazendárias, independentemente 

do motivo. 7. O alto valor dos tributos sonegados, causador de grave dano e prejuízo aos cofres públicos, 

constitui circunstância que repercute nas conseqüências do crime, impondo a fixação da pena-base acima do 

mínimo legal. 8. Na segunda fase da dosimetria da pena, rechaçada a alegação da defesa de incidência da 

atenuante de desconhecimento da lei (art. 65, II do Código Penal). O réu é empresário do ramo de transportes, 

atuando também na negociação de veículos, madeira e bovinos, não sendo cabível argumentar que desconhecia a 

necessidade de entrega da declaração de imposto de renda. Rejeitada também a a incidência da atenuante da 

confissão espontânea, pois tal não existe quando o réu, embora admitindo a conduta, alega fato que constitui 

causa excludente de culpabilidade ou de ilicitude. 9. Condenação acima do mínimo legal, isto é, 4 (quatro) anos 

de reclusão, torna inviável a concessão do "sursis". 10. Apelação que se nega provimento. Disponível em: 

<http://columbo2.cjf.jus.br/juris/unificada/?>. Acesso em 12.01.2011.  
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necessariamente, reavaliar o conjunto probatório debatido nos autos, o que é 

vedado pelo enunciado da Súmula 7 desta  Corte. Já é pacífico o entendimento de 

que para se caracterizar a conduta prevista nos arts. 1º, IV, e 2º, II, da Lei nº 

8.137/1990, exige-se apenas o dolo genérico, não sendo necessário demonstrar o 

animus de se obter benefício indevido. Recurso não conhecido.
658

 

 

E também:   

 

“6. O dolo do tipo penal do art. 1º da Lei nº 8.137/90 é genérico, bastando, 

para a perfectibilização do delito, que o sujeito queira não pagar, ou reduzir, 

tributos, consubstanciado o elemento subjetivo em uma ação ou omissão voltada a 

este propósito”
659

  

 

Há aditivamente o entendimento jurisprudencial de que a intenção de suprimir ou 

reduzir tributo seja denominada de dolo específico, por se considerar  que as condutas 

fraudulentas descritas nos incisos I a V do art. 1º da Lei  nº 8.137/1990 só caracterizam a 

sonegação fiscal se houver o dolo de suprimir ou reduzir tributo.  Ausente essa específica 

intenção, não se caracteriza a tipicidade subjetiva.  Nesse sentido podem-se citar: 

 

                                                 
658 STJ, REsp nº 480.395-SC, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca. DJU, seção 1, 07-04-03, p. 332, j. em 11-

03-03, 5ª Turma, unânime.   Disponível em:<http://www.stj.jus.br/webstj/processo/Justica/pagina_lista.asp.>. 

Acesso em: 22.11.2010. 
659

 ACR Apelação Criminal 200271080097882,  Rel. Juíza Federal Cláudia Cristina Cristofani, TRF4ª, 8ª T, 

DE 05/08/2009, j. 22/07/2009, p.  05/08/2009. Ementa: PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. 

REDUÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. 

ADMINISTRADOR E CONTADOR. DOLO GENÉRICO. DOSAGEM DA PENA. 1. Comete crime contra a 

ordem tributária o agente que, dolosamente, suprime o pagamento de tributos, omitindo do Fisco a percepção de 

rendimentos sujeitos à tributação. 2. A materialidade do crime contra a ordem tributária pode ser aferida no 

procedimento fiscal, em face da presunção de veracidade dos atos administrativos. Hipótese em que não se 

logrou demonstrar a inexatidão da autuação fazendária. 3. A autoria do crime é atribuída ao sócio que exercia a 

gerência do empreendimento, possuindo o controle final do fato e decidindo sobre a prática, circunstância e 

interrupção do crime. 4. Em relação ao experto contábil, que auxilia na sonegação fiscal, mostra-se aplicável a 

regra relativa ao concurso de agentes prevista no art. 11 da Lei nº 8.137/90, que dispõe que "quem, de qualquer 

modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes 

cominadas, na medida de sua culpabilidade". 5. A vantagem econômica em proveito próprio não é elemento 

constitutivo do tipo penal previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90, sendo bastante à configuração deste a conduta 

do acusado que presta declaração falsa ao Fisco, reduzindo o pagamento dos tributos devidos. 6. O dolo do tipo 

penal do art. 1º da Lei nº 8.137/90 é genérico, bastando, para a perfectibilização do delito, que o sujeito queira 

não pagar, ou reduzir, tributos, consubstanciado o elemento subjetivo em uma ação ou omissão voltada a este 

propósito. O vocábulo tributo constitui-se em elemento normativo do aludido delito. 7. A experiência 

profissional do empresário pode ser valorada como causa de maior reprovabilidade de sua conduta e justificar 

majoração de sua pena. 8. Merece maior censura social o contador que pratica crime tributário, porque com seu 

conhecimento técnico e atuação profissional seria dele ainda mais exigível o respeito à lei. Disponível em: 

<http://columbo2.cjf.jus.br/juris/unificada/?>. Acesso em 12.01.2011.   
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“Criminal. RHC. Crime contra a ordem tributária. Inépcia da denúncia. 

Crime societário. Imputação baseada na condição de sócio da empresa. 

Necessidade de descrição mínima da relação do paciente com os fatos delituosos. 

Ofensa ao princípio da ampla defesa. Anulação do feito determinada.  Pleito de 

trancamento da ação fiscal. Extensão dos efeitos da decisão ao co-réu. Ausência de 

dolo específico. Pendência de processo administrativo  Falta de justa causa.  

Argumentos prejudicados. Recurso provido.”
660

  

 

De mesmo modo:  

 
“6. Presentes os elementos caracterizadores do tipo penal - art. 1o, I, da Lei 

no 8.137, de 1990, - aí incluído o dolo específico, que é a vontade livre e 

consciente dirigida à supressão de tributo mediante omissão de informações ao 

Fisco quando da apresentação das declarações de rendimentos.”
661

   

                                                 
660

 Processo RHC Recurso Ordinário em Hábeas Corpus  200601417844, Min. Gilson Dipp, STJ, 5ª T, DJ 

DATA:25/09/2006 PG:00281, j. 05/09/2006, p. 25/09/2006, Ementa: CRIMINAL. RHC. CRIME CONTRA A 

ORDEM TRIBUTÁRIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CRIME SOCIETÁRIO. IMPUTAÇÃO BASEADA NA 

CONDIÇÃO DE SÓCIO DE EMPRESA. NECESSIDADE DE DESCRIÇÃO MÍNIMA DA RELAÇÃO DO 

PACIENTE COM OS FATOS DELITUOSOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. 

ANULAÇÃO DO FEITO DETERMINADA. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 

EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AO CO-RÉU. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. 

PENDÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. FALTA DE JUSTA CAUSA. ARGUMENTOS 

PREJUDICADOS. RECURSO PROVIDO. I. Hipótese na qual o Ministério imputou ao paciente a suposta 

prática de crime contra a ordem tributária, pois, na qualidade de administrador de empresa, teria realizado, em 

tese, importações para terceiros mediante sonegação fiscal, sem, contudo, demonstrar qualquer vínculo entre a 

condição de administrador de sociedade e a ação supostamente criminosa. II. O entendimento desta Corte – no 

sentido de que, nos crimes societários, em que a autoria nem sempre se mostra claramente comprovada, a 

fumaça do bom direito deve ser abrandada, não se exigindo a descrição pormenorizada da conduta de cada 

agente –, não denota que o órgão acusatório possa deixar de estabelecer qualquer vínculo entre o denunciado e a 

empreitada criminosa a ele imputada. III. O simples fato de ser sócio, diretor ou administrador de empresa não 

autoriza a instauração de processo criminal por crimes praticados no âmbito da sociedade, se não restar 

comprovado, ainda que com elementos a serem aprofundados no decorrer da ação penal, a mínima relação de 

causa e efeito entre as imputações e a sua função na empresa, sob pena de se reconhecer a responsabilidade penal 

objetiva. IV. A inexistência absoluta de elementos hábeis a descrever a relação entre os fatos delituosos e a 

autoria ofende o princípio constitucional da ampla defesa, tornando inepta a denúncia. Precedentes do STF e do 

STJ. V. Deve ser declarada a inépcia da denúncia e determinada a anulação da ação penal em relação ao 

paciente. VI. Evidenciado que a inépcia da exordial recai também sobre os co-réus, resta configurada a 

identidade de situação processual entre o acusado e estes, devendo ser estendidos os efeitos da presente ordem de 

habeas corpus aos denunciados MARCELO MAGRIM e MARIA CARLIM DOS SANTOS. VII. Diante da 

anulação da inicial acusatória, restam prejudicados os demais argumentos da defesa, relativos ao pedido de 

trancamento da ação penal. VIII. Recurso provido, nos termos do voto do Relator. Disponível em: 

<http://columbo2.cjf.jus.br/juris/unificada/?>. Acesso em 12.01.2011.  
661

 Processo ACR Apelação Criminal 200682010020410, Desembargador Federal Francisco Cavalcanti, TRF 

5ª, 1ª T, DJE - Data::25/03/2010 - Página::128, j. 25/02/2010, p. 25/03/2010, Ementa: PROCESSUAL PENAL E 

PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1o, I, DA LEI No 8.137, DE 27 DE 

DEZEMBRO DE 1990). PRELIMINARES. NULIDADE PROCESSUAL. DILIGÊNCIAS INDEFERIDAS 

PELO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. O Juiz pode fundamentadamente indeferir 

as diligências requeridas pela defesa ou pelo Ministério Público na fase do art. 499 do CPP, quando as considerar 
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Nesse mesmo sentido:  

 

“4. Estão presentes os elementos do tipo penal, incluído o dolo específico, 

que é a vontade livre e consciente dirigida à omissão de receita e à redução do 

pagamento do IRPJ, da CSLL, da contribuição para o PIS e da Cofins, mediante 

apresentação de Declaração Anual de Pessoa Jurídica Simplificada ao fisco federal, 

apesar de a microempresa ter auferido receita bruta superior ao limite anual para 

opção pelo Simples Nacional.”
662

  

                                                                                                                                                         
protelatórias, desnecessárias ou, ainda, sem relevância para a instrução criminal. Precedentes: STF, HC no 

87.728/RJ; STJ, HC no 47.891/RJ. 2. O indeferimento de uma diligência não se configura cerceamento de 

defesa, quando as informações solicitadas poderiam ter sido obtidas mediante diligência da própria parte na fase 

processual adequada. Preliminar rejeitada. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 

UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇOES DA CPMF PARA APURAR CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. 

POSSIBILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. QUANTUM. 3. A materialidade e a autoria do 

delito restaram comprovadas. 4. A sentença que condenou o réu pelo crime de sonegação fiscal foi baseada não 

apenas na farta prova documental constante do processo administrativo fiscal (fls. 11/162, vol. I), como também 

nas provas colhidas em juízo durante a instrução criminal. 5. No processo penal, o ônus de provar o alegado 

incumbe à parte que o fizer (art. 156 do Código Penal). Na hipótese, as alegações da defesa não tiveram o 

condão de infirmar as provas colhidas no processo administrativo e durante a instrução criminal. 6. Presentes os 

elementos caracterizadores do tipo penal - art. 1o, I, da Lei no 8.137, de 1990, - aí incluído o dolo específico, 

que é a vontade livre e consciente dirigida à supressão de tributo mediante omissão de informações ao Fisco 

quando da apresentação das declarações de rendimentos. 7. As normas que autorizaram a utilização de 

informações da CPMF pelo Fisco, com o intuito de apurar eventuais créditos tributários, têm natureza 

meramente procedimental, razão pela qual não se submetem ao princípio da irretroatividade das leis. 

Precedentes: STJ, REsp no 1.134.665; TRF/2ª Região, MS no 7.643/RJ. 8. Cabe manter a pena privativa de 

liberdade fixada pela sentença, em conformidade com os artigos 59 e 68 do CP, porquanto foi proporcional à 

conduta delituosa praticada pelo réu e em quantidade necessária e suficiente para reprovação e prevenção do 

crime. 9. Apelação improvida. Disponível em: <http://columbo2.cjf.jus.br/juris/unificada/?>. Acesso em 

12.01.2011.  
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 Processo ACR Apelação Criminal 200683000125029, Desembargador Federal Francisco Cavalcanti, TRF 

5ª, 1ª T, DJ - Data::13/06/2008 - Página::627 - Nº::112, j 08/05/2008, p 13/06/2008 ,  Ementa: PENAL. CRIME 

TRIBUTÁRIO (ART. 1o, I, DA LEI No 8.137, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990). PREJUDICIAL DE 

MÉRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (ART. 34 DA LEI No 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995). 

PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA. 1. Somente o pagamento integral 

do débito tributário, inclusive acessórios, pela pessoa jurídica relacionada com o agente, antes do recebimento da 

denúncia pelo Poder Judiciário, ensejaria a extinção da punibilidade do agente, nos termos do o art. 34 da Lei no 

9.249, de 1995. 2. A microempresa foi desligada do parcelamento com o fisco por inadimplemento. Desse modo, 

tampouco se poderia aplicar a Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003, que deu nova sistemática ao Programa de 

Recuperação Fiscal (Refis) e revogou as Leis nos 9.249, de 1995, e 9.964, de 30 de maio de 2000. Prejudicial 

rejeitada. MÉRITO. PENAL. CRIME TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE AUTORIA NÃO-DEMONSTRADA. 

AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. 3. No processo penal, o ônus de provar o alegado 

incumbe à parte que o fizer (art. 156). O réu não se desincumbiu de provar a tese exculpante de negativa de 

autoria, mas se limitou a alegar que sempre foi feirante e que a responsabilidade pela sonegação fiscal seria do 

contador da empresa, cujo nome não recorda, sem produzir prova razoável para demonstrar qualquer vínculo 

entre a condição de contador e as ações criminosas. 4. Estão presentes os elementos do tipo penal, incluído o 

dolo específico, que é a vontade livre e consciente dirigida à omissão de receita e à redução do pagamento do 

IRPJ, da CSLL, da contribuição para o PIS e da Cofins, mediante apresentação de Declaração Anual de Pessoa 

Jurídica Simplificada ao fisco federal, apesar de a microempresa ter auferido receita bruta superior ao limite 
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Ressalte-se que esse é o entendimento compartilhado  nesta tese,  visto que nos crimes 

econômicos em geral, assim como no delito de sonegação fiscal, o agente visa à obtenção de 

uma vantagem econômica indevida que, no caso, é a de não pagar ou pagar a menor os 

tributos663, caracterizando-se essa intenção em um elemento subjetivo do tipo penal.   

 

A exceção, em matéria de crimes tributários é a apropriação indébita prevista no  art. 

2º, inciso II, da Lei nº 8.137/1990  e previdenciária, descrita no art. 168-A do Código Penal, 

em que o dolo se evadir do pagamento do tributo é irrelevante, bastando que o responsável 

tributário não recolha aos cofres públicos as quantias retidas dos contribuintes
664

.   Tome-se, 

por todos, o seguinte julgado:  

 

“III - O tipo subjetivo no injusto do art. 95, alínea d da Lei nº 8.212/91 que 

teve continuidade de incidência no art. 168-A, § 1º, inciso I do CP (Lei nº 

9983/00), se esgota no dolo, sendo despiciendo qualquer outro elemento subjetivo 

diverso, mormente a intenção de fraudar porquanto de estelionato não se trata 

(Precedentes do STJ e do Pretório Excelso)”
665  

                                                                                                                                                         
anual para opção pelo Simples Nacional. 5. Apelação improvida. Disponível em: 

<http://columbo2.cjf.jus.br/juris/unificada/?>. Acesso em 12.01.2011. 
663

 A distinção entre o crime previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/1990 e o delito de sonegação fiscal proposto 

nesta tese não decorre do elemento subjetivo do tipo – o dolo especial de deixar de pagar ou de pagar a menor 

tributos e assim obter uma vantagem indevida – mas do fato de que, na forma atualmente vingente, se exigir que 

essa vantagem seja obtida (causando um dano ao bem jurídico que, nesse caso, é o erário), enquanto no modo 

proposto basta que a conduta praticada com esse fim específico possa pôr em perigo o bem jurídico (o dever 

fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados).    
664

 RIGHI, Esteban. Los Delitos Económicos. Buenos Aires: AdHoc Villela, 2000, p. 60. 
665

 PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 168-A DO CÓDIGO PENAL. INÉPCIA 

DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE 

QUE O RECORRENTE À ÉPOCA DOS FATOS, NÃO FIGURAVA NO CONTRATO SOCIAL DA 

EMPRESA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. ESPECIAL FIM DE AGIR. PRESCINDIBILIDADE DE 

SUA DEMONSTRAÇÃO. DIFICULDADES FINANCEIRAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO 

DO PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL. EXCLUSÃO DA EMPRESA DO REFIS. I - Em se tratando de 

crime societário, não há, necessariamente, nulidade na denúncia que deixa de detalhar as condutas dos acusados, 

sendo prescindível a descrição pormenorizada da participação de cada um, desde que não haja prejuízo para a 

ampla defesa. (Precedentes do STJ e do Pretório Excelso). II - Somente a partir do exame acurado do material 

probatório colhido durante a instrução criminal poderá concluir se o paciente realmente participou do esquema 

de sonegação fiscal descrito na denúncia e durante qual período. (Precedentes) III - O tipo subjetivo no injusto 

do art. 95, alínea d da Lei nº 8.212/91 que teve continuidade de incidência no art. 168-A, § 1º, inciso I do CP 

(Lei nº 9983/00), se esgota no dolo, sendo despiciendo qualquer outro elemento subjetivo diverso, mormente a 

intenção de fraudar porquanto de estelionato não se trata (Precedentes do STJ e do Pretório Excelso). IV - A via 

do writ não permite o exame aprofundado do material cognitivo. (Precedentes). V - Se o débito decorrente do 

não recolhimento de contribuições previdenciárias descontadas dos empregados não foi objeto de parcelamento, 

haja vista que a pessoa jurídica foi, apenas, incluída no REFIS e dele, posteriormente, excluída, não se há de 

cogitar na suspensão da pretensão punitiva ou ainda, com maior razão na extinção da punibilidade, como 

pretende o recorrente (Precedentes). Recurso desprovido. Disponível em: 

<http://columbo2.cjf.jus.br/juris/unificada/?>. Acesso em 12.01.2011. 
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Note-se que o crime previsto no art. 2º, I, da Lei nº 8.137/1990,  que é crime autônomo 

formal de sonegação fiscal e que, não sendo assim, caracterizaria a tentativa do delito previsto 

no art. 1º da mesma lei, apresenta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

ser necessária a demonstração do montante do tributo suprimido ou reduzido, conforme se 

depreende do seguinte julgamento:  

 

“3. Ainda que possua natureza formal a prática atribuída ao paciente – 

aquela descrita no art. 2º, I, da Lei nº 8.137/90 –, em casos que tais, de igual forma, 

o procedimento penal não prescinde do prévio esgotamento da esfera 

administrativa, ou seja, também se faz necessária a constituição definitiva do 

crédito tributário.”
666

 

 

 O tipo admite o dolo eventual, notadamente  no caso do inciso IV do art. 1º, em que o 

agente sabia ou devia saber da falsidade.  Assim, pode ocorrer o dolo eventual quando o 

empregado cede sua conta bancária particular para movimentação do „caixa dois‟ da 

empresa
667

.   

 

Basta à configuração do crime o dolo  de suprimir ou de reduzir o tributo, sendo que as  

condutas previstas nos incisos I a V do art. 1º da Lei nº 8.137/1990  representam os meios 

para realização do fim pretendido – a supressão ou redução do tributo. Por essa razão,  o tipo 

é classificado como alternativo múltiplo, posto que o resultado pode ser obtido mediante a 

prática de diversas condutas instrumentais, realizadas de forma sucessiva ou alternativa
668

.  
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 Processo HC HABEAS CORPUS 200602828864, Min. Nilson Naves, STJ, 6ª T, DJE DATA:24/11/2008, 

j 06/05/2008, p 24/11/2008, Ementa: Crime contra a ordem tributária (sonegação fiscal). Esfera administrativa 

(Lei nº 9.430/96). Processo administrativo (inexistência). Recebimento da denúncia (impossibilidade). 1. A 

propósito da natureza e do conteúdo da norma inscrita no art. 83 da Lei nº 9.430/96, o prevalente entendimento é 

o de que a condição ali existente é condição objetiva de punibilidade. 2. Na inexistência de processo 

administrativo no qual se discuta a exigibilidade de crédito tributário, não há falar em procedimento penal, 

menos ainda em recebimento de denúncia ofertada. 3. Ainda que possua natureza formal a prática atribuída ao 

paciente – aquela descrita no art. 2º, I, da Lei nº 8.137/90 –, em casos que tais, de igual forma, o procedimento 

penal não prescinde do prévio esgotamento da esfera administrativa, ou seja, também se faz necessária a 

constituição definitiva do crédito tributário. 4. Ordem de habeas corpus concedida para serem subtraídos da 

denúncia os crimes contra a ordem tributária (arts. 1º, I, e 2º, I, da Lei nº 8.137/90). Disponível em: 

<http://columbo2.cjf.jus.br/juris/unificada/?>. Acesso em 12.01.2011. 
667

 BALTAZAR Jr., José Paulo.Crimes Federais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010,p. 463. 
668

 EISELE, Andreas. Crimes contra a Ordem Tributária. São Paulo:  Dialética, 2002, p. 145. 
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Entre os elementos que exigem juízo de valor para sua compreensão  – característica 

comum aos crimes econômicos – especial relevância possui o conceito de tributo, já 

anteriormente esclarecido.  Como afirma Bacigalupo, deve-se sempre partir da premissa de 

que o dever cuja infração dá lugar à tipicidade é o de “cumprir com as prestações patrimoniais 

de caráter público”
669

, ou seja, as obrigações tributárias principais.   

 

O conteúdo desse dever, no entanto, não é explicitado na lei penal, mas apenas nela 

referido, caracterizando o que se denomina lei penal em branco, pois  “a conduta típica 

consiste na infração de uma norma tributária que não está expressa em uma lei penal”
670

.  

 

Nesse mesmo sentido, Tiedemann explica que é necessário que a norma  penal 

determine o valor a proteger, e descreva, ao menos de modo genérico, a conduta que se quer 

proibir mediante a pena.  Cita como exemplo de lei penal inconstitucional, por ferir o 

princípio da legalidade, a lei alemã sobre medicamentos de 1976 por conta de seu “parágrafo 

95 párrafo 1  núm.2  que declara punível „aquele que infringe um Decreto segundo o 

parágrafo 6, que proíbe a colocação em circulação de medicamentos‟”
671

.    Vê-se que a lei 

penal não transfere para a administração o poder de verificar a ocorrência de lesão ao bem 

jurídico, mas a possibilidade de identificar o próprio bem jurídico.   

 

Desta forma,  Tiedemann
672

  explica que as leis penais assim construídas se tornam 

inconstitucionais pois é a administração, e não o legislador, quem determina o bem jurídico 

protegido.   

 

Para evitar inconstitucionalidade das leis penais tributárias, em razão do uso indevido 

de tipos abertos, Tiedemann sugere a utilização da “cláusula de remissão inversa”
673

, de modo 

                                                 
669

 cumplir con las  prestaciones patrimoniales de carácter público”.  BACIGALUPO, Enrique. El Delito 

Fiscal. In.: BACIGALUPO, Enrique (Dir.). Curso de Derecho Penal Econômico. Madrid: Marcial Pons, 2005, 

p. 476. 
670

 “la conducta típica consiste en la infracción de una norma tributaria que no está expresa en el ley penal”. 

BACIGALUPO, Enrique. El Delito Fiscal. In.: BACIGALUPO, Enrique (Dir.). Curso de Derecho Penal 

Econômico. Madrid: Marcial Pons, 2005,  p. 476. 
671

 “parágrafo 95 párrafo 1  núm.2   que declara punible „al que infringe un Decreto según el parágrafo 6, 

que prohíbe la puesta en circulación de  medicamentos”. TIEDEMANN, Klaus. Lecciones de Derecho Penal 

Económico. Barcelona: PPU, 1993, p. 143. 
672

 TIEDEMANN, Klaus. Lecciones de Derecho Penal Económico. Barcelona: PPU, 1993, p. 142. 
673

 TIEDEMANN, Klaus. Lecciones de Derecho Penal Económico. Barcelona: PPU, 1993, p. 144. 
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que a norma administrativa a ser mencionada no tipo penal contenha, em seu texto, expressa 

referência à lei penal da qual se utilizará. 

 

Um bom exemplo de lei penal em branco, porém considerada constitucional,  é o art. 

1º da Lei nº 8.137/1990, que tipifica a supressão ou redução de tributo.  Ora, a caracterização 

da supressão ou redução de tributo só pode ser verificada, única e exclusivamente, pela 

administração tributária, em face do disposto no art. 37, XXII,   da Constituição Federal de 

1988, combinado com o art. 142 do Código Tributário Nacional.    

 

A predominância de elementos que exigem para sua compreensão um juízo de valor 

nos crimes fiscais, além de afetar a tipicidade, tem como  consequência a necessidade da 

análise das normas tributárias para verificação da ocorrência de erro de tipo
674

.  

 

Do mesmo modo, a aferição da culpabilidade em face da potencial consciência da 

ilicitude, pressuposto do erro de proibição, requer o exame da lei fiscal
675

. 

 

Indaga também Bacigalupo se há possibilidade de aplicação retroativa de leis 

tributárias, isto é, daquelas normas que contêm hipóteses de incidência que descrevem os 

fatos geradores e que dispõem, portanto, sobre a exigência de tributos.   Para o autor, os 

complementos normativos fiscais contidos no tipo penal não podem ser aplicados 

retroativamente para responsabilizar o agente.  Tal retroação afrontaria não só o princípio da 

                                                 
674

 Como se pode verificar no seguinte julgado: Penal – Tipicidade – Processual Penal – Habeas Corpus - 

Sonegação fiscal – Aproveitamento de crédito de ICMS – Diferença de alíquotas interestaduais- Fraude – 

Inocorrência – Atipicidade penal – Ação Penal – Ausência de justa causa. Em Direito Penal tem exponencial 

relevo o princípio da reserva legal, do qual emana o princípio da tipicidade, que preconiza ser imperativo que a 

conduta reprovável se encaixe no modelo descrito na lei penal. O aproveitamento de crédito de ICMS, por meio 

de escrituração fiscal regular, decorrente de diferenças de alíquotas interestaduais, sem qualquer adulteração de 

documento nem inserção de fatos não verdadeiros, não tem repercussão no campo penal, já que não caracteriza 

fraude fiscal, elemento constitutivo do crime de sonegação fiscal. Recurso ordinário provido. Habeas corpus 

concedido. STJ. RHC nº 7.700-PR, Rel. Min. Vicente Leal, DJU, Seção 1, 14/12/1998, p. 303.  Disponível 

em:<http://www.stj.jus.br/webstj/processo/Justica/pagina_lista.asp.>. Acesso em: 22.11.2010.   
675

 Conforme o seguinte julgamento: Crime contra a ordem tributária – ICMS – Alíquotas diferenciadas – 

Creditamento – Fraude. A fraude pressupõe vontade livre e consciente. Longe fica de configurá-la, tal como 

tipificada no inciso II do artigo 1º da Lei nº 8.137/1990, de 27 de dezembro de 1990, o lançamento de crédito, 

considerada a diferença das alíquotas praticadas no Estado de destino e no de origem.  Descabe confundir 

interpretação errônea das normas tributárias, passível de ocorrer por parte do contribuinte ou da Fazenda, com o 

ato penalmente glosado, em que sempre se presume o consentimento viciado e o objetivo de alcançar proveito 

sabidamente ilícito. STF. HC nº 72.584-8-RS, Rel. para o acórdão Min. Marco Aurélio, DJU, Seção 1, 

03/05/1996, p. 13.900.  Disponível em: < 

http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/pesquisarInteiroTeor.asp#resultado>. Acesso em: 22.11.2010.  
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legalidade, mas também o da culpabilidade, visto que o autor  “não pôde agir com consciência 

da antijuridicidade em relação à infração ao dever que não existia no momento da ação”
676

.  

 

É admitida pelo autor, aditivamente, a retroatividade benigna da lei fiscal, pois a 

retroatividade penal in bonam partem    “não se aplica apenas pela menor gravidade da 

consequência jurídica, mas também pela menor amplitude do tipo penal, isto é, pela menor 

redução da liberdade decorrente de um tipo penal menos abrangente”
677

. 

 

Assim, se lei posterior deixa de considerar como tributável determinado fato, 

anteriormente considerado fato gerador, a supressão ou a redução do tributo não mais 

ocorreria e o delito inexistiria.  Note-se que tal apreciação do tema somente se justifica no 

campo penal, pois no âmbito tributário a lei que deve ser aplicada ao fato é aquela vigente no 

momento de sua ocorrência, em razão da ultratividade da lei tributária prevista no art. 144678 

do Código Tributário Nacional. 

 

Em sentido oposto ao acima exposto, que coincide com o entendimento adotado nesta 

tese, admite-se unicamente a retroação da lei tributária que impõe infrações, mas não das 

normas que descrevem hipóteses de incidência.  Nesse sentido, se manifesta Jacques-Henri 

Robert:  “o princípio da retroatividade da lei penal benigna, que se aplica à matéria fiscal, é 

circunscrito às penalidades fiscais que consistem em sanções de natureza punitiva”679.   

 

                                                 
676

  “no pudo haber obrado con conciencia de la antijuridicidad respecto de la infracción de un deber que no 

existía en el momento de la acción”. BACIGALUPO, Enrique. El Delito Fiscal. In.: BACIGALUPO, Enrique 

(Dir.). Curso de Derecho Penal Econômico. Madrid: Marcial Pons, 2005,, p. 479. 
677

 “no se mide sólo por la menor gravedad de la consecuencia jurídica, sino también por la menor amplitud 

del tipo penal, es decir, por la menor reducción de la libertad que genera un tipo penal menos abarcador”. 

BACIGALUPO, Enrique. El Delito Fiscal. In.: BACIGALUPO, Enrique (Dir.). Curso de Derecho Penal 

Económico. Madrid: Marcial Pons, 2005, p. 478. 
678

 Lei nº 5.172/1966, art. 144: 

 “O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, 

ainda que posteriormente modificada ou revogada.” Disponível em: < 

http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>. Acesso em: 19/08/2010. 
679

 “le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, qui s‟applique à la matière fiscale, est circonscrit 

aux seules pénalités fiscales constituant des sanctions qui présentent le caractère d‟une punition”. ROBERT, 

Jacques-Henri. L‟Oiseau tombe de la niche fiscale n‟y remontera jamais. In: Droit Pénal. Nº 11- novembre 

2009. Les revues JurisClasseur. Lexis Nexis.Artigo nº 141. 
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 Há crime de sonegação ou evasão fiscal quando a redução ou supressão de tributo  é 

realizada com utilização de fraude680.  Esse é o entendimento acolhido por Klaus Tiedmann
681

, 

para quem na sonegação ou evasão fiscal a fraude é elementar do tipo.   É importante ressaltar 

o conceito doutrinário de fraude, que corresponde a “qualquer engano, inexatidão consciente 

ou abuso de confiança que produz ou prepara um dano”682.  

 

Em Liszt já se encontrava, desde os fins do século XIX, o entendimento de que, nos 

crimes que têm por objeto as taxas, os imposto aduaneiros, os impostos de consumo
683

, o 

imposto de indústria
684

 e o imposto de estatística
685

, “apresenta-se a defraudação como o tipo 

e o modelo de todos os delitos contra as renda públicas”
686

.  

  

Essa opinião não é, no entanto, unânime, posto que Joaquín Delgado García defende 

que a simples falta de prestação de informações, se resultar em supressão ou redução de 

tributo  gera o descumprimento de um dever  pois “a alguém se prejudica em seus direitos, 

porém sem se exigir nenhuma manobra ou artifício enganoso”
687

.    

 

Questiona-se , portanto, se a simples omissão de informações, de que resulte supressão 

ou redução de tributo, desacompanhada de qualquer artifício, ardil ou meio enganoso („mise 

en scene‟), configuraria o crime.   

 

Por um lado, defende-se que a omissão de informações seria suficiente à 

caracterização do crime a título de evasão,  pois não seria justo eximir “a alguém que deixou 

                                                 
680

 Adianta-se aqui o conceito de fraude, adotado nesta tese como “o meio enganoso na execução do delito”. 

ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. Volume  2.  

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 301. 
681

 TIEDEMANN, Klaus. Lecciones de Derecho Penal Económico. Barcelona: PPU, 1993, p. 162. 
682

 “cualquier engaño, inexactitud consciente o abuso de confianza que produce o prepara un daño”. 

VILLEGAS, Hector B. Derecho Penal Tributario. Buenos Aires: Lerner, 1965 p. 91. 
683

 Incidente sobre o sal, o fumo, o açúcar, a cerveja e a aguardente. LISZT, Franz von. Tratado de Direito 

Penal. Tomo II. Campinas: Russell, 2003, p. 461. 
684

 O autor o denomina de imposto sobre notas de banco. LISZT, Franz von. Tratado de Direito Penal. 

Tomo II. Campinas: Russell, 2003 p. 461. 
685

 Selo de letras, cartas de jogar e papéis de crédito. LISZT, Franz von. Tratado de Direito Penal. Tomo II. 

Campinas: Russell, 2003, p. 461. 
686

 LISZT, Franz von. Tratado de Direito Penal. Tomo II. Campinas: Russell, 2003, p. 461. 
687

  “con lo cual a alguien se le perjudica en sus derechos, pero sin exigirse ninguna maniobra o artificio 

engañoso”. GARCÍA, Joaquín Delgado. El Delito Fiscal. Madrid: Colex, 1995, p. 15 
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de pagar sem efetuar qualquer declaração e limitar a sanção àquele que declarou de forma 

incorreta ou incompleta”
688

.  

 

Essa é a chave para a distinção entre as expressões „evasão fiscal‟ e „sonegação fiscal‟, 

usualmente empregadas como portadoras do mesmo significado e também nesta tese: há 

crime de sonegação ou evasão fiscal quando a redução ou supressão de tributo  é realizada 

com utilização de fraude689, entendimento acolhido por Klaus Tiedmann
690

.  Apesar de em 

ambas configurar-se falta de pagamento do tributo devido mediante prática de fraude lato 

sensu ou violação indireta da lei, na sonegação há negação da ocorrência do fato gerador.  Na 

evasão, há omissão ou ocultação da ocorrência do fato gerador e, ainda que tenha havido o 

mise en scene , não houve a negativa da existência do fato imponível.     

 

Em vista disso,  argumenta-se que na evasão fiscal haveria tipificação de crime por 

omissão, que a equipararia à prisão por dívidas. Aduz-se  aditivamente  que,  do mesmo modo 

que o mandado de segurança não é substitutivo da ação de cobrança, não se pode utilizar o 

direito penal para cobrar impostos ou ainda, que a sanção penal não pode substituir a 

execução fiscal.   Essa objeção, por si só, não pode prosperar, pois se baseia numa 

equiparação da obrigação tributária  - ex lege e decorrente do interesse público – às 

obrigações civis que têm natureza contratual, ex voluntate,  e atendem aos interesses dos 

particulares.  

 

Ressalte-se que parte da doutrina distingue as expressões evasão e sonegação, como o 

faz Hector Villegas. Para esse autor, a evasão fiscal é gênero da qual é espécie a sonegação, 

pois a primeira seria qualquer ato ou omissão do qual resultasse a diminuição ou eliminação 

da arrecadação tributária, com ou sem prática de fraude691. Nesta tese entende-se que há crime 

de sonegação ou evasão fiscal previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/1990 quando a redução ou 

                                                 
688

 “al que había eludido el pago sin efectuar declaración alguna y limitar la sanción penal al que había 

declarado en forma incorreta o incompleta”. BACIGALUPO, Enrique. El Delito Fiscal. In.: BACIGALUPO, 

Enrique (Dir.). Curso de Derecho Penal Econômico. Madrid: Marcial Pons, 2005,  p. 475. 
689

 Adianta-se aqui o conceito de fraude, adotado nesta tese como “o meio enganoso na execução do delito”. 

ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. Volume  2.  

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 301. 
690

 TIEDEMANN, Klaus. Lecciones de Derecho Penal Económico. Barcelona: PPU, 1993, p. 162. 
691

 VILLEGAS, Hector B. Derecho Penal Tributario. Buenos Aires: Lerner, 1965, p. 91. 
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supressão de tributo  é realizada com utilização de fraude692, conforme posição acolhida por 

Klaus Tiedmann
693

, 

 

O tema se encontra ainda em discussão, afirmando Bacigalupo
694

 que na Espanha, na 

Alemanha e na Itália, diferentemente da França, a teoria do „mise en scene‟ não é a 

prevalente, bastando nesses países a mera omissão pela equiparação  entre “a omissão de 

pagar e a de declarar”
695

, neste último caso, se houver o resultado material supressão ou 

redução do tributo.     

 

No Brasil, tem-se considerado necessária para configuração do dolo a intenção de 

burlar o Fisco, o mise en scene,  a ser evidenciado pelo falsum
696

.    Nesse sentido,  as 

palavras do doutrinador argentino Hector Villegas relativas à conduta típica: 

 

 “deve conter um comportamento intencional dirigido a induzir em erro a 

autoridade. A gravidade da conduta do sujeito justifica a gravidade da sanção, já 

que a não ser assim, estaríamos na presença de outro tipo de infração, mas não da 

fraude... De modo uniforme, a jurisprudência tem requerido a intencionalidade 

como condição indispensável para a fraude tributária”
697

.  

 

Em suma, no direito pátrio a sonegação fiscal é delito praticado por meio de fraude e 

que conduz a um resultado material de dano aos cofres públicos, concepção adotada em quase 

todos os países ocidentais, como exposto.  

                                                 
692

 Adianta-se aqui o conceito de fraude, adotado nesta tese como “o meio enganoso na execução do delito”. 

ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. Volume  2.  

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 301. 
693

 TIEDEMANN, Klaus. Lecciones de Derecho Penal Económico. Barcelona: PPU, 1993, p. 162. 
694

 BACIGALUPO, Enrique. El Delito Fiscal. In.: BACIGALUPO, Enrique (Dir.). Curso de Derecho Penal 

Econômico. Madrid: Marcial Pons, 2005, p. 475. 
695

 “la omisión de pagar y la de declarar” . A sonegação fiscal, na Espanha, era prevista no art. 349 da Lei º 

6/1995, como a conduta de “defraudare a la Hacienda Pública estatal, ... eludiendo el pago de tributos...”. 

GARCIA, Joaquín Delgado. El delito fiscal. Madrid: Colex, 1995, p. 13. Como explica Bacigalupo, vige 

atualmente no direito espanhol, para tipificação do delito, o art. 305 do novo Código Penal, em que a prática 

comissiva da fraude não é mais exigida. BACIGALUPO, Enrique. El Delito Fiscal. In.: BACIGALUPO, Enrique 

(Dir.). Curso de Derecho Penal Econômico. Madrid: Marcial Pons, 2005, pp. 474 a 477. 
696

 TRF4ª, AC 19980401039324-1/PR, Beltrami[Conv.], 1ª T., u., DJ 19/07/2000. 
697

 “debe mediar un comportamiento intencional dirigido a inducir en error a la autoridad. La gravedad de 

la actuadión del sujeto justifica la gravedad de la sanción, ya que de no ser así, estaríamos en presencia de otro 

tipo de infracción pero no de defraudación... En forma uniforme, la jurisprudencia ha requerido la 

intencionalidad como condición indispensable de la defraudación impositiva”. VILLEGAS, Hector B. Derecho 

Penal Tributario. Buenos Aires: Lerner, 1965, p. 92. 
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De fato, o crime do art. 1º da Lei nº 8.137/1990 tem como núcleo do tipo os verbos 

suprimir e reduzir.   

 

Dada sua natureza material, indaga-se se deve haver exclusão do crime quando 

demonstrada a  irrelevância quantitativa da supressão ou da redução do tributo.  No Brasil, 

como no direito italiano, segundo Lo Monte, não há dispositivo que exclua o crime se “o fato 

corresponde ao texto do tipo penal,  mas os efeitos da ação do réu sobre o direito e sobre o 

interesse do cidadão e da sociedade são insignificantes”
698

. 

 

No entanto, no âmbito nacional os créditos tributários devidos à União de valor igual 

ou inferior a R$ 10.000,00 não são objeto de execução fiscal, de forma que há, em lei 

extrapenal, a indicação do  montante de tributo suprimido ou reduzido considerado relevante 

nos termos do art. 20 da Lei nº 10.522/2002, com redação dada pelo art. 21 da Lei nº 

11.033/2004
699

.   

 

Vale ressaltar que os créditos tributários inscritos em dívida ativa da União de valor 

igual ou inferior a R$ 100,00 são sumariamente cancelados, conforme § 1º do art. 18 da Lei nº 

10.522/2002700, de forma que, nesses casos, não cabe sequer falar em tributo reduzido ou 

suprimido.    

 

De igual modo, as leis estaduais, distrital  e municipais estabelecem valores mínimos 

tidos como patrimonialmente significativos para os cofres públicos dos Estados, do Distrito 

Federal e dos  Municípios
701

, respectivamente.    

                                                 
698 MONTE, Elio Lo. L’illecito penale tributario tra tecniche di tutela ed esigenze di riforma. Verona: 

CEDAM, 1996, p. 253. 

699  Lei nº 11.033/2004, Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, mediante requerimento do 

Procurador da Fazenda Nacional, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da União 

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Disponível em: < http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>. Acesso em: 19/08/2010. 
700

 § 1
o
 Ficam cancelados os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, de valor consolidado igual ou 

inferior a R$ 100,00 (cem reais). Disponível em: < http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>. Acesso em: 

19/08/2010. 

701 A fixação, por estados e municípios, de valores limite inferiores a R$ 10.000,00 não configura lesão ao 

princípio da igualdade, visto que a relevância da evasão fiscal é proporcional à receita tributária de cada uma das 

pessoas jurídicas de direito público. DECOMAIN, Pedro Roberto. Crimes contra a ordem tributária. Belo 

Horizonte: Fórum, 2008,  p. 130.  
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Saliente-se que a jurisprudência tem-se dividido quanto a considerar aplicável em 

matéria de crime contra a ordem tributária o princípio da insignificância em razão do valor do 

tributo sonegado, com causa de exclusão da tipicidade
702

, quando o montante do crédito 

tributário suprimido ou reduzido for superior a R$ 100,00,  mas igual ou inferior a R$ 

10.000,00 .   

 

No inciso I do art. 1º da Lei nº 8.137/1990 é descrita a conduta de “omitir informação 

ou prestar informação falsa às autoridades fazendárias”. 

 

Como exposto, a omissão de informações caracteriza a evasão fiscal, enquanto a 

prestação de informações falsas remete à sonegação fiscal. Todavia, há crime de sonegação ou 

evasão fiscal quando a redução ou supressão de tributo  é realizada com utilização de 

fraude703, entendimento acolhido por Klaus Tiedmann
704

, 

 

A omissão de informações penalmente relevante é aquela decorrente das necessidades 

previstas na legislação tributária, requeridas por meio de termos fiscais ou da apresentação de 

declarações, a exemplo da Declaração de Informações da Pessoa Jurídica (DIPJ) ou da 

Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física
705

 .   Também caracteriza o 

crime a inserção de elementos que não correspondam à realidade, também em resposta a 

termos de intimação ou nas referidas declarações
706

.  

                                                 
702 No sentido a aplicação do princípio da insignificância, cita-se o julgado  STJ. REsp nº 224.392-PR, Rel. 

Min. Jorge Scartezzini, DJU, Seção 1, 15/05/2000, p. 183.  Pela inaplicabilidade, o julgado TRF 1ª Região. 

ACrim nº 01052281, Processo nº 199501052281-DF, Rel. Juiz Tourinho Neto, DJU, Seção 2, 09/10/1995, p. 

68.237. Disponível em:<http://www.stj.jus.br/webstj/processo/Justica/pagina_lista.asp.>. Acesso em: 

22.11.2010.  
703

 Adianta-se aqui o conceito de fraude, adotado nesta tese como “o meio enganoso na execução do delito”. 

ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. Volume  2.  

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 301. 
704

 TIEDEMANN, Klaus. Lecciones de Derecho Penal Económico. Barcelona: PPU, 1993, p. 162. 

705 Penal. Crime contra a ordem tributária. Pena de limitação de fim de semana. 1. Comete crime contra a 

ordem tributária o agente que, dolosamente, suprime o pagamento de tributos, declarando-se isento perante o 

fisco, enquanto os extratos bancários de sua conta corrente demonstram – a contrario senso – vultosa 

movimentação financeira, situação incompatível com o status proclamado. 2. A imposição de pena restritiva de 

limitação de fim de semana somente se recomenda quando não for possível a adoção de outra menos gravosa ao 

réu. A orientação, seguida no âmbito desta corte, é de que as penas de prestação de serviços à comunidade e 

prestação pecuniária são as que melhor atingem a finalidade da persecução criminal. TRF 4ª Região. ACrim 

Processo nº 200270000319969-PR, Rel. Juiz Paulo Afonso Brum Vaz, DJU, Seção 2, 14/07/2004, p. 560.  

706 Penal. Crime contra a ordem tributária. Art. 1º, I, da Lei nº 8.137/1990. Materialidade e autoria. Omissão 

de informação relevante. Doação não comprovada. Prescrição. 1. Configura o delito previsto no art. 1º, inciso I, 
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O falsum referido nos incisos I, III e IV  do art. 1º  da Lei nº 8.137/1990,  aliado à 

menção à fraude contida no inciso II deste mesmo artigo, bem como à negativa de 

fornecimento de documentos fiscais requerem exame detalhado.    

 

A fraude e a falsidade são elementos normativos de fundamental importância para o 

direito penal tributário.  Isso por que há inúmeras situações em que o sujeito passivo tributário 

não cumpre o dever jurídico de pagar integral ou parcialmente o tributo, configurando-se, 

assim, a supressão ou a redução do tributo devido.  No entanto, para que a falta de pagamento 

configure o crime previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/1990, faz-se necessário que os meios 

utilizados sejam abrangidos pela fraude ou pela falsidade.  

 

A expressão fraude se origina de fraus, significando frustrar
707

.  Segundo Pontes de 

Miranda, a fraude é espécie do gênero contra legem agere, que se subdivide em: (i) atos de 

violação direita à lei;  e (ii) atos de violação indireta da lei, ou fraude à lei
708

.    

 

 A fraude à lei ocorre quando “o ato do indivíduo, embora ressalvadas as aparências e 

respeitando a letra da lei, consegue violar-lhe o preceito, segundo o seu espírito”
709

.   

 

No âmbito do direito penal, a fraude e o falsum não se distinguiam, de início.  O 

direito romano tinha ambos os conceitos como componentes do falso, o quidquid in veritate 

non est sed pro vero adserveratur
710

, significando o engano malicioso
711

.  
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Na Idade Média surgiram os primeiros contornos distintivos dos dois conceitos, pois a 

fraude passou a ser caracterizada como dolosa veritatis imitatio in alteris praejudicium 

facta
712

, sendo praticada por meio de falsidades.  

 

O meio utilizado na prática do crime, a fraude – perpetrada pela  elaboração e uso de 

documentos falsos, ou pela  destruição de documentos verdadeiros e ainda pelo falso 

testemunho – era, também, o elemento caracterizador do delito. Ressalte-se que no direito 

medieval não se punia a fraude sem dano a terceiro
713

.     

 

Posteriormente, no Código Penal francês de 1810, foi individualizado o delito de 

estelionato, sob denominação escroquerie, em que a fraude constituía meio para obtenção de 

vantagem ilícita
714

.   Em fins da década de 1880, Franz von Liszt reconhecia que na 

defraudação contra as „rendas do Império‟ estavam reunidos todos os caracteres da burla – o 

prejuízo alheio na intenção de lucro por meio de um erro artificiosamente provocado, como 

então se denominava o estelionato
715

.    

 

Dessa forma, ao se analisar os conceitos de falsidade e de fraude mencionados nos 

incisos do art. 1º da Lei nº 8.137/1990, segue-se uma cadeia lógica:  as falsidades, entre outros 

meios,  caracterizam a fraude, e a fraude caracteriza o crime de sonegação fiscal.  Essa regra 

admite exceções, quando a falsidade não é mero meio para o cometimento da sonegação
716

, a 

exemplo da alteração fraudulenta de contrato social
717

. Nesses casos, a falsidade é punida 

como crime autônomo, aplicando-se o mesmo raciocínio que ensejou a edição da Súmula 17 

do Superior Tribunal de Justiça, relativa ao estelionato.  
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A fraude não foi conceituada no Código Penal brasileiro, apesar de ser mencionada 

por dezenove vezes em seu texto
718

.   Coube à doutrina penal definir a fraude como “o meio 

enganoso na execução do delito”
719

 , reiterando, assim, a concepção privatística que equipara 

a fraude à contrariedade indireta à lei
720

.   No âmbito específico do direito penal tributário, a 

fraude é conceituada como “qualquer engano, inexatidão consciente ou abuso de confiança 

que produz ou prepara um dano”721.  

 

Ademais, ao denominar o Capítulo VI de seu Título II („Dos Crimes contra o 

Patrimônio‟) de „Do Estelionato e outras Fraudes‟, o Código Penal brasileiro informa que 

diversas condutas delituosas possuem a fraude como elementar.  Segundo os dispositivos 

inseridos nesse Título, a fraude significa, entre outros, o meio ardiloso ou artificioso. 

 

Por outro lado, no direito tributário  nacional há definição normativa da fraude fiscal 

que, em seu sentido amplo abrange a sonegação (art. 71 da Lei nº 4.502/1964), a fraude stricto 

sensu (art. 72 da Lei nº 4.502/1964)  e o conluio (art. 73 da Lei nº 4.502/1964).  

 

O art. 71 da Lei nº 4.502/1964 dispõe que é sonegação toda ação ou omissão dolosa 

tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade 

fazendária  da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou 

circunstâncias materiais ou das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a 

obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.  

 

Esclareça-se  que a Lei nº 4.502/1964 compõe a legislação tributária, no caso, o 

conjunto de normas que tratam de direito tributário – e não de direito penal.  A lei em 

referência era denominada, à época de sua edição, de „lei do imposto sobre o consumo‟, 
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antigo imposto sobre produtos industrializados, IPI.  As condutas previstas nos arts. 71 a 73 

não possuem, portanto, natureza penal, mas administrativo-tributária.  

 

Essas considerações são de fundamental importância para que não se confunda a 

sonegação tipificada no art. 1º da Lei nº 8.137/1990 e a sonegação caracterizada no art. 71 da 

Lei nº4.502/1964.  A primeira é conduta criminosa, a ela sendo atribuída pena somente 

aplicável pela autoridade judicial competente.  A segunda é infração tributária, a ser 

identificada pela autoridade tributária correspondente. Uma pertence ao direito penal 

tributário, outra, a última, ao direito tributário penal.  

 

Como já visto, no crime de sonegação há negação da ocorrência do fato gerador, com 

utilização de meio fraudulento, isto é, por meio de uma mise en scene, sendo, portanto,  delito 

comissivo.     

 

A sonegação definida na lei tributária, igualmente, é conduta comissiva, caracterizada 

pela negação de uma informação referente ao fato gerador.  Por essa razão, Ruy Barbosa 

Nogueira conceitua a sonegação como a conduta de “impedir ou retardar o conhecimento, por 

que se trata de negar o fato gerador já realizado”
722

.   

 

Também nesse sentido ensina Paulo de Barros Carvalho que a “sonegação pressupõe a 

ocorrência factual  [do fato gerador], ao passo que a fraude se opera em momentos que 

antecedem a efetivação do evento tributário”
723

.  

 

O art. 72 da Lei nº 4.502/1964 diz que fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a 

impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária 

principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o 

montante do imposto devido ou a evitar ou diferir o seu pagamento. 

 

A fraude é, portanto, uma conduta omissiva, no sentido de que não há ato de negação, 

mas de ocultação, omissão.  Silencia-se e esconde-se o fato gerador.   
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O conceito de fraude tributária remete ao conceito oriundo do direito privado, o ato de 

violação indireta da lei
724

, o meio enganoso de praticar a conduta ilícita.    Logo, na fraude à 

lei evita-se o aparecimento do fato, quando “já em curso o processo formativo do fato 

gerador, vale dizer, tiverem sido realizados atos que, substancialmente, representem o núcleo 

da definição do fato gerador”
725

.   

 

Há fraude à lei no „abuso do direito‟, significando o exercício anormal de um direito, a 

ponto de ser considerado ilícito, levando seu autor a ter de reparar os danos advindos
726

.    

 

O Código Tributário Nacional, em seu art. 118, determina que na verificação da 

ocorrência do fato gerador devem-se examinar os  fatos e os atos como  efetivamente 

ocorridos e não como descritos formalmente, para só então analisar sua correspondência com 

a descrição legal do fato gerador.  Esse dispositivo contém regra de  „interpretação econômica 

do fato gerador‟
727

.    

 

Também há fraude à lei no „abuso de formas‟
728

, pela inequivalência entre a forma 

jurídica sob a qual o negócio se apresenta e a substância ou natureza do fato efetivamente 

realizado.   As formas utilizadas com o intuito de esconder a ocorrência do fato gerador 

podem ser desconsideradas, por força do disposto no art. 109 do mesmo Código: os princípios 

gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de 

seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos tributários. 

 

Ademais, a fraude à lei abrange a simulação, a “declaração enganosa da vontade, 

visando produzir efeito diverso do ostensivamente indicado”
729

.  A desconsideração dos atos 
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ou fatos simulados é prevista no parágrafo único do art. 116 do Código Tributário Nacional.  

Esclarece Klaus Tipke que, como os “negócios e atos simulados não desencadeiam nenhum 

efeito econômico”
730

 eles são tributariamente irrelevantes, razão pela qual devem ser 

desconsiderados. Deve-se levar à tributação o ato ou negócio  efetivamente ocorrido.   

 

São elementos da simulação
731

:  

 

(i) a deformação consciente e desejada da declaração de vontade; 

(ii) levada a efeito com o concurso da parte a que se dirige; 

(iii) tendo por objetivo induzir terceiro a engano. 

 

Para Klaus Tipke os conceitos de sonegação e de fraude, como compreendidos no 

âmbito tributário, são corolários da interpretação teleológica da lei tributária.  Segundo o 

autor, deve-se examinar: 

 

 “se e em que proporção um conteúdo de regramento civilístico também 

co-determina a consequência jurídica da lei tributária. Assim, deve-se uma situação 

de fato, civilisticamente configurada, em primeiro lugar qualificar civilisticamente, 

e só então examinar se ela deve adscrever-se econômico-teleologicamente ao tipo 

legal da lei tributária.  Coincidindo a qualificação do direito civil com a finalidade 

da lei tributária, então o direito civil é preponderante. Conduzindo, entretanto,  a 

interpretação teleológica da lei a um conceito jurídico-tributário derrogante do 

direito civil, assim deve esse interpretar-se econômico-teleologicamente”
732

.   

 

A interpretação econômica aplica-se não apenas aos fatos, mas também às formas do 

direito civil que somente prevalecem frente ao direito tributário se refletirem “a situação 

econômica verdadeira”
733

.   Afirma o autor que os conceitos de renda[Einkommen] e de 

rendimentos[Einkünfte] devem ser interpretados econômico-teleologicamente.   
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Por fim, convém distinguir a sonegação ou a evasão fiscal – conforme haja a negativa 

ou a ocultação da ocorrência do fato gerador, respectivamente – da elisão fiscal, ou 

planejamento tributário, assim entendida a escolha, entre duas alternativas possíveis e lícitas, 

da menos gravosa do ponto de vista tributário. Como ensina Sacha Calmon Navarro 

Coelho
734

, são pressupostos do tax planning: 

 

(i) a existência de um negócio típico tributado que o contribuinte quer evitar; 

(ii) a possibilidade de um outro negócio lícito, chamado de negócio „determinativo‟; 

(iii) a prática efetiva do negócio „determinativo‟, em alternativa ao negócio típico.  

 

 A Lei nº 4.502/1964 traz ainda a figura do conluio, ou o ajuste doloso entre duas ou 

mais pessoas naturais ou jurídicas, visando a qualquer dos efeitos da sonegação ou da fraude 

referidos nos arts. 71 e 72 da mesma lei. 

 

Segundo a doutrina, o conluio é espécie de co-autoria na prática da sonegação ou da 

fraude.  A co-autoria, em direito penal é a prática, por mais de uma pessoa, da conduta 

prevista no tipo
735

.  

 

Deve-se lembrar que a fraude tributária, para que configure o crime previsto no art.  1º 

da Lei nº 8.137/1990, exige o prejuízo ao erário.    

 

Em síntese, a fraude à lei pode decorrer da sonegação, em que há negação da 

ocorrência do fato gerador ou da mera evasão, em que há omissão ou ocultação da ocorrência 

do fato gerador – por fraude lato sensu, abrangendo o abuso de direito e de formas e a 

simulação.  Esclareça-se que, em qualquer dos casos há o mise en scene , mas na evasão não 

ocorre a negativa da existência do fato gerador. 
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Relativamente às falsidades, esta pode ser material ou ideológica, como previsto nos 

arts. 297 a  299 do Código Penal,  delitos  esses absorvidos pelo crime contra a ordem 

tributária
736

.  Assim ensina Simón Acosta, referindo-se aos artigos do Código Penal espanhol 

que tratam  „De los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social‟
737

:  “quando se 

alteram ou simulam documentos que servem de suporte ou instrumento para cometer fraudes 

tributárias a falsificação entra na órbita dos arts. 392, 393, 395 ou 396 do CP”.  

 

Manzini explica que a falsidade material é aquela de que resulta um documento não 

genuíno, enquanto a falsidade ideológica produz um documento genuíno, mas não verdadeiro.  

Pratica falsidade ideológica quem “cria documentos verdadeiros na forma, porém total ou 

parcialmente falsos em conteúdo”
738

. 

 

Logo, a falsidade material é tanto a contrafação do documento, a criação de um 

documento totalmente falso onde aparece como autor uma pessoa distinta daquela que 

realmente o confeccionou, como a criação de documento parcialmente falso  – relativamente 

ao autor ou a circunstâncias de tempo e lugar.  

  

Já a falsidade ideológica do documento expõe fato ou contém declaração de vontade 

que não correspondem à realidade, em um documento que é genuíno
739

.   Nesse sentido 

Bacigalupo explica que a falsidade material se  refere à alteração de um documento autêntico 

ou à criação de um documento inautêntico, enquanto na falsidade ideológica há infração ao 

dever jurídico de veracidade
740

.  
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Enfim, a distinção entre falsidade material e ideológica diz respeito ao continente e ao 

conteúdo, respectivamente
741

.  

 

As falsidades afetam, portanto, as características essenciais do documento: perpetuar a 

manifestação de vontade ou o fato ocorrido pela fixação de um pensamento; servir de meio de 

prova de que houve o fato ou a vontade; e garantir que seja reconhecida a autoria do fato ou a 

origem da vontade.   

 

Questiona-se se a falsificação de documento de arrecadação de tributos municipais, 

estaduais ou federais, com a finalidade de comprovar o pagamento do tributo devido, ou de 

obter restituições ou compensações indevidas, configuraria o crime.   Entende-se que apenas  

se o documento falsificado visa ao não pagamento do tributo devido, o crime se caracteriza.   

 

Nesse caso, o momento da consumação variará, conforme a falsificação tenha sido 

cometida antes do vencimento do tributo (pois o crime somente poderia restar consumado 

quando do lançamento definitivo do tributo suprimido ou reduzido) ou após (o crime é 

consumado no momento da falsificação)
742

.  Caso o documento de arrecadação falsificado 

sirva para justificar pedido indevido de restituição ou de compensação de tributo, restará 

configurado o delito do inciso I do art. 2º da mesma lei
743

.    

 

Ressalte-se que, como atualmente configurado o crime de sonegação fiscal no Brasil, a  

simples falta de atendimento a intimações, desacompanhada de o resultado suprimir/reduzir 

tributo não caracteriza a evasão fiscal. Pode, no entanto, caracterizar o delito do parágrafo 

único do art. 1º da Lei nº 8.137/1990.   De igual modo, a prestação de informações falsas, sem 

supressão ou redução do tributo, não tipifica sonegação fiscal, podendo enquadrar-se  no 

delito do  inciso I do art. 2º da Lei nº 8.137/1990. 
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Néfi Cordeiro, 7ª T., u., 03/03/2009) ou, se o dolo é de obter desembaraço aduaneiro, o crime de falsificação de 
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O inciso II do art. 1º da Lei º 8.137/1990 tem a seguinte dicção: “fraudar a fiscalização 

tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em 

documento ou livro exigido pela lei fiscal”.
744

 

 

Com exposto, o conceito normativo de fraude é aquele previsto nos artigos 71  a 73 da 

Lei n 4.502/1964. 

  

Os documentos e livros exigidos pela lei fiscal  consistem em elementos normativos, 

para os quais se exige a consulta à legislação tributária pertinente.  Se a empresa apura seu 

imposto pelo lucro presumido, por exemplo, poderá cometer o delito por omitir informações 

no Livro Caixa, mas  não pode ser enquadrada nesse tipo penal por omitir operação no livro 

de apuração do lucro real (LALUR) que não lhe é requerido.  Não se incluem os livros e 

documentos exigidos por outras leis, não fiscais, a exemplo do Livro Diário, exigido das 

sociedades empresárias conforme art. 1.179 do Código Civil, mas dispensado para empresas 

tributadas pelo lucro presumido. A falsidade  ideológica prevista no art. 299 do Código Penal 

é absorvida por este delito.  

 

O Inciso III da Lei nº 8.137/1990, tem o seguinte teor:  “falsificar ou alterar nota 

fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à operação 

tributável”. 

 

O crime prevê a contrafação total ou parcial de documento, pelo acréscimo de dizeres 

ou símbolos, referindo-se à falsidade material e também à falsidade ideológica, isto é, à 

modificação da informação constante em documento verdadeiro.  

 

Esclareça-se que, neste delito, o próprio falsificador é o usuário . Se o uso do 

documento falso  é efetuado por terceiro, recai no tipo previsto no inciso IV do art. 1º desta 

mesma lei.  

                                                                                                                                                         
papéis públicos, art. 293 do Código Penal  (TRF 4ª R., AC 20030401058203-5/RS, Desemb. Décio da Silva, 7ª 

T., u., 01/08/2006).  

744 Crime contra a ordem tributária. Comete o delito previsto no art. 1º, II, da Lei nº 8.137/1990, o agente 

que frauda a fiscalização tributária, vendendo mercadorias e omitindo a operação nos livros e nas guias 

informativas de ICMS, deixando de emitir a necessárias documentação fiscal. Condenação mantida. Apelação 
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Exemplos da conduta criminosa são a nota fiscal „calçada‟
745

, a nota fiscal 

„paralela‟
746

, a nota fiscal „vai e vem‟
747

 e a nota fiscal „fria‟
748

.    

 

A conduta de “elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou 

deva saber falso ou inexato” é prevista no inciso IV do art. 1º da Lei nº 8.137/1990. 

 

O crime abrange a falsidade material e a ideológica de documentos que serão 

entregues a  um ou a vários interessados, simultaneamente, com ou sem contraprestação.   

 

Ressalte-se que esses usuários não elaboraram o documento falso, pois o tipo requer a 

bilateralidade: um que faça ou promova a elaboração, distribuição, fornecimento e outro que 

do falso se beneficie. Se o próprio falsificador é o usuário, recai no tipo previsto no inciso III 

do art. 1º da mesma lei.  

 

                                                                                                                                                         
Crime nº 70009094186, Rel Des. Gaspar Marques Batista. Disponível em: http://www.tj.rs.gov.br. Acesso em 

21/02/2005. 
745

 (...) 2. A utilização de notas fiscais de venda, cujos valores das 1ªs vias, destinadas aos adquirentes, sejam 

superiores aos constantes nas vias utilizadas para registro dessas operações na escrita fiscal e contábil da 

empresa, suprimindo ou reduzindo tributos, constitui o delito previsto no art. 1º, III, da Lei nº 8137/90(...). TRF 

4ª Região. ACrim nº 10624, Processo nº 200204010523208-PR, Rel. Juíza Maria de Fátima Freitas Labarrère, 

DJU, Seção 1, 17/09/2003, p. 977.  
746

 Crimes contra a ordem tributária (Lei nº 8.137) – ICMS – Emissão de notas ficais em duplicata com 

supressão de tributo (art. 1º, inc. II e IV) – Prova documental e testemunhal concludente – Desnecessidade de 

perícia contábil – Continuidade delitiva – Crimes praticados sob a vigência de duas leis – Recurso não provido. 

Comete o crime de sonegação fiscal o agente que, estando obrigado pela lei tributária a reter os valores do ICMS 

sobre as saídas de mercadorias, para recolhê-los aos cofres públicos, utiliza-se fraudulentamente de notas fiscais 

com numeração duplicada (inc. IV), deixando de pagar o ICMS devido com as transações comercias nela 

efetivadas (inc. II). TJSC. ACrim nº 2001.017158-9, de Ituporanga, Rel.Des. Irineu João da Silva, DJ 

20/11/2001, p. 14. 
747

 Crime contra a ordem tributária – Rasura em guia de recolhimento e reutilização de notas fiscais para 

transporte de mercadorias – Supressão e redução de tributos devidos – Crime previsto no ART. 1º, II e III, da Lei 

nº 8.137/90 caracterizado (...). TJSC. Acrim nº 1999.018007-7, de Ituporanga, Rel. Des. Nilton Macedo 

Machado, DJ 24/05/2002, p. 20.  
748

 As notas fiscais frias são as emitidas sem respaldo na operação correspondente.  A empresa emitente, em 

geral, funciona só „de fachada‟, ou está  sem atividade, mas não teve sua inscrição baixada. As notas fiscais frias 

são relativas à aquisição de mercadorias – para criar créditos fictícios de tributos indiretos e não cumulativos (IPI 

e ICMS) a serem compensados com débitos e permitir um recolhimento a menor do tributo – ou ao pagamento 

de despesas operacionais dedutíveis para fins de apuração do lucro.  (...) 1. Autoria e materialidade do delito 

restaram plenamente comprovadas nos autos, considerando que  a fiscalização constatou a aquisição fictícia de 

mercadorias, mediante a apreensão de notas frias, visando a redução de tributos. 2. Os réus tinham plena ciência 

do que se passava em sua empresa, haja vista que receberam em suas próprias contas bancárias os depósitos dos 

valores que se destinariam ao „suposto‟ pagamento das mercadorias ficticiamente adquiridas(...). TRF 3ª Região. 

Acrim nº 3566, Processo nº 94030601310-SP, Rel. Juíza Ramza Tartuce, DJU, Seção 1, 02/07/2002, p. 373. 
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O termo “ou deva saber” não se refere à culpa – por negligência, imprudência ou 

imperícia – mas tem como objetivo evitar que o usuário alegue desconhecimento do vício no 

documento.  Como já exposto, caracteriza o dolo eventual ou indireto, visto que o agente 

assumiu o risco de suprimir ou reduzir tributo, utilizando documento de origem não 

comprovadamente idônea.   

 

Por fim, diz o inciso V do art. 1º da Lei nº 8.137/1990: “negar ou deixar de fornecer, 

quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa à venda de mercadoria ou 

prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação”. 

 

O tipo penal refere-se às operações efetivamente realizadas
749

. É irrelevante se a 

empresa foi intimada previamente pelo Fisco para fornecer o documento ou se o 

cliente/adquirente da mercadoria ou serviço dispensou a emissão
750

.  

 

No entanto, se a operação foi devidamente registrada na empresa (houve a emissão da 

nota fiscal e todas as demais consequências, inclusive o pagamento do tributo devido), a 

simples falta de apresentação não configura o crime, pois não houve supressão ou redução do 

tributo.  Tal conduta pode configurar o crime de desobediência fiscal, previsto no parágrafo 

único deste mesmo artigo 1º da Lei nº 8.137/1990.  

 

Da mesma forma, o transporte de mercadorias desacompanhadas de notas fiscais, se 

essas foram emitidas, não configura o crime
751

.  Já a emissão de nota fiscal de prestação de 

                                                 
749

 Crime contra a ordem tributária. Venda de mercadoria sem emissão de notas fiscais. A não emissão de 

notas fiscais na venda de mercadorias constitui crime contra a ordem tributária, capitulado no art. 1º inciso V, da 

Lei nº 8.137/1990. A decisão do Conselho de Contribuintes que desconstitui auto de infração lavrado pelos 

fiscais fazendários contra determinada empresa, não tem o condão de fulminar a pretensão punitiva, quando o 

fundamento da nulidade não alcança a materialidade do crime descrito na denúncia. Independência entre as 

instâncias administrativa e penal. TRF 4ª Região. ACrim nº 10793. Processo nº 200070070000740-PR, Rel. Juiz 

Paulo Afonso Brum Vaz, DJU, Seção 2, 26/11/2002, p. 758. 
750

 DECOMAIN, Pedro Roberto. Crimes contra a ordem tributária. Belo Horizonte, Fórum, 2008, p. 249 a 

251. EISELE, Andreas. Crimes contra a Ordem Tributária. São Paulo:  Dialética, 2002, p. 157. 
751

 Crime contra a ordem tributária – Sonegação Fiscal – ICMS – Pretendida absolvição – Admissibilidade – 

Venda de mercadoria, via postal, sem emissão de nota fiscal aos consumidores – Documento emitido, mas não 

enviado – Fato que não tipifica o delito – Inexistência ademais, de dolo em fraudar o Fisco – Recurso provido. 

TJSP. Acrim nº 184.083-3 – São José do Rio Preto, Rel. Des. Prado Pereira. Disponível em 

http://www.tj.sp.gov.br . Acesso em 22/02/2005. 
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serviços em lugar de nota fiscal de venda de mercadorias (em razão da alíquota menor de ISS 

relativamente ao ICMS) caracteriza o crime
752

, segundo a doutrina nacional.  

 

O crime previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/1990 é classificado pela doutrina como 

delito  plurissubsistente
753

, visto que sua consumação decorre da realização de duas condutas, 

sendo a primeira uma, mais de uma, várias,  ou todas as condutas previstas nos incisos I a V 

do referido dispositivo, e a segunda, a supressão ou redução do tributo.   

 

Como já exposto, o delito do art. 1º da Lei nº 8.137/1990 pode se configurar por 

evasão – omissão de informações de que resulte supressão ou redução do tributo – ou por 

sonegação – prestação de informações falsas, com resultado supressão ou redução do tributo.  

 

O crime será omissivo puro quando ambas as condutas forem omissivas
754

; e misto, na 

forma comissivo-omissiva
755

 ou omissivo-comissiva
756

, quando a segunda ou a primeira 

conduta for omissiva;  ou ainda  comissivo, se as duas condutas forem comissivas
757

.  

 

Sendo, como visto, crime material, o momento consumativo corresponderia àquele em 

que “se vence o prazo dentro do qual, pela legislação pertinente, deveria ter sido recolhido o 

tributo suprimido ou reduzido”
758

.    

 

A jurisprudência nacional sinalizava nesse mesmo sentido
759

, mas em vista da decisão 

do Supremo Tribunal Federal  indicando ser imprescindível a exata verificação da existência e 

do montante do crédito tributário devido, a constituição definitiva do crédito foi considerada 

                                                 
752

 EISELE, Andreas. Crimes contra a Ordem Tributária. São Paulo:  Dialética, 2002, p. 159. 

753 DECOMAIN, Pedro Roberto. Crimes contra a ordem tributária. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 135. 

EISELE, Andreas. Crimes contra a Ordem Tributária. São Paulo:  Dialética, 2002,  p. 143. 

754 Por exemplo, quando a primeira conduta for “omitir informação” e a segunda “suprimir”. 

755 Se a primeira conduta tiver sido “prestar declaração” e a segunda “”suprimir”. 

756 Caso em que a primeira conduta será “omitir informação” e a segunda “reduzir”. 

757 Quando a primeira conduta for  “reduzir” e a segunda “prestar informação falsa”. 

758 DECOMAIN, Pedro Roberto. Crimes contra a ordem tributária. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 139. 

EISELE, Andreas. Crimes contra a Ordem Tributária. São Paulo:  Dialética, 2002,  p. 146. 

759 Processual Penal – Habeas  corpus– Sonegação fiscal – Lei 8.137/90 – Incidência – Inocorrência da 

prescrição.  Tendo em vista que a sonegação fiscal não é infração formal mas material, sua consumação se 

verifica no momento da efetiva vantagem auferida ou prejuízo causado, nunca no instante em que se positivou a 

fraude. Inocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Recurso improvido. STJ. RHC nº 5.912-PR, Rel. Min. 

Cid Flaquer Scartezzini, DJU, Seção 1, 03/02/1997, p. 746. Disponível 

em:<http://www.stj.jus.br/webstj/processo/Justica/pagina_lista.asp.>. Acesso em: 22.11.2010.  
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condição objetiva de punibilidade.  Posteriormente, foi sumulado o entendimento de que é 

somente com o lançamento definitivo que o crime está consumado
760

.   Observe-se que este é 

também o termo a quo do prazo prescricional, visto que somente após o lançamento definitivo 

poderá ser oferecida a denúncia.   

 

Logo, o lançamento definitivo, assim compreendido o crédito definitivamente 

constituído, quando o lançamento que não pode mais ser objeto de revisão761 – de ofício ou 

por iniciativa do sujeito passivo - nos termos do art. 145 do Código Tributário Nacional é 

„condição objetiva de punibilidade‟, na interpretação do Min. Sepúlveda Pertence, ou 

„elemento normativo do tipo‟, segundo entendimento de Min. Cezar Peluso
762

.   

 

Essa condição impede a instauração do inquérito policial, exceto se imprescindível 

para a própria apuração do valor do tributo suprimido ou reduzido
763

.  Por essa razão é 

previsto no art. 83764 da Lei nº 9.430/1996 que somente após proferida a decisão final na 

esfera administrativa sobre a exigência fiscal do crédito tributário a representação fiscal para 

                                                 
760

 Súmula nº 24, de 01/12/2009: “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art 1º, 

incisos I a IV, da Lei nº 8.138/90, antes do lançamento definitivo do tributo”.  Anteriormente a jurisprudência era 

exemplificada por meio da decisão paradigma: Crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/90, art. 1º, I): infração 

material – ao contrário do que sucedia no tipo similar da L. 4.729/65 – à consumação da qual é essencial que, da 

omissão da informação devida ou da prestação da informação falsa, haja resultado efetiva supressão ou redução 

do tributo; circunstância elementar, entretanto, em cuja verificação, duvidosa no caso, não de detiveram as 

decisões condenatórias; nulidade. STF HC nº 75.945-2-DF.  Rel. Min. Sepúlveda Pertence. DJU, Seção 1, 

13/02/1998, p. 4. Disponível em: < http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/pesquisarInteiroTeor.asp#resultado>. 

Acesso em: 22.11.2010. 
761

 Não se deve confundir os conceitos de „crédito tributário aperfeiçoado‟ com o de „crédito tributário 

definitivamente constituído‟. O primeio é mencionado no art. 145 do Código Tributário Nacional e significa que 

todos os procedimentos necessários ao lançamento pre. vistos no art. 142 do Código Tributário Nacional foram 

realizados, tendo havido aditivamente a ciência regular do sujeito passivo nos termos do art. 23 do Decreto nº 

70.235/1972. Já o segundo possui o significado já mencionado no texto, e sua referência consta do art 174 do 

mesmo Código. 
762

 STF, HC 83414/RS, Min. Joaquim Barbosa, 1ª T., u, 23/04/2004. Disponível em: < 

http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/pesquisarInteiroTeor.asp#resultado>. Acesso em: 22.11.2010. 
763

 STF, HC 95443/SC, Min. Ellen Gracie, 2ª TR., u., 02/02/2010. Disponível em: < 

http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/pesquisarInteiroTeor.asp#resultado>. Acesso em: 22.11.2010. 
764

 Lei nº 9.430/1996, Art. 83: 

A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem tributária previstos nos arts. 1
o
 e 2

o
 

da Lei n
o
 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e aos crimes contra a Previdência Social, previstos nos arts. 168-A 

e 337-A do Decreto-Lei n
o
 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), será encaminhada ao Ministério 

Público depois de proferida a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário 

correspondente. (Redação dada pela Lei nº 12.350, de 2010). Disponível em: < 

http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>. Acesso em: 06/01/2011. 



 

 244  

fins penais765  relativa aos crimes do art. 1º da Lei nº 8.137/1990 e dos arts. 168-A e 337-A do 

Código Penal   deve ser encaminhada ao Ministério Público.  

 

Deve-se ressaltar que a constituição definitiva do crédito tributário, na esfera 

administrativa não significa que o sujeito ativo do crime (e sujeito passivo tributário) não 

possa discutir, na ação penal, o crédito tributário, abrangendo questões de fato e de direito, 

inclusive a constitucionalidade da lei aplicada na apuração do tributo suprimido ou 

reduzido
766

.  O entendimento do Supremo Tribunal Federal  não se estende à necessidade de 

aguardar o trânsito em julgado da decisão judicial na esfera judicial,  se o sujeito passivo 

tributário interpuser ação anulatória do crédito, uma vez que interpretação tornaria 

praticamente impossível a concretização da pretensão punitiva face à prescrição penal.  

 

Quanto à tentativa, a  jurisprudência
767

 e parte da doutrina
768

 nacional reconhecem a 

possibilidade.  No entanto, no inciso I do art. 2º da mesma lei é descrita de forma autônoma, 

em tipo específico, a conduta de “fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, 

bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento 

de tributo”.  

 

Na atual configuração do delito de sonegação fiscal,  a prática de fraude, contendo 

uma pretensão não concretizada de suprimir ou reduzir tributo não caracteriza tentativa do 

crime do art. 1º da Lei 8.137/1990, mas o delito consumado previsto no inciso I do art. 2º da 

                                                 
765

 A representação fiscal para fins penais é a comunicação ao MInistério Público Federal, efetuada pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil acerca de condutas que evidenciem a ocorrência de crimes contra a 

ordem tributária. Os procedimentos para elaboração e encaminhamento da referida representação encontram-se 

estabelecidos na Portaria RFB nº 2.439, de 21/12/2010.     
766

 Entende-se que, “reconhecida a inconstitucionalidade do tributo, e tendo o autor discutido tal matéria na 

via judicial, estaria afastada a ocorrência de fraude e, com isso, a justa causa para a ação penal, ... estaria afastada 

não só a fraude como o dolo”.BALTAZAR Jr., José Paulo. Crimes Federais. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2010, p. 453. 

767 Penal. Art. 1º, IV, da Lei nº 8.137/90. Crime consumado e tentado. Notas „frias‟ emitidas por „empresas 

laranjas‟. Redução dos tributos devidos. 1. Emprego de notas fiscais „frias‟ emitidas por „empresas laranjas‟, 

com o objetivo de diminuir o recolhimento de tributos, foi comprovado por farta documentação juntada após a 

realização de diligências e investigações da Receita Federal e Polícia Federal. 2. Apreensão de notas fiscais pela 

Receita Federal em diligências evitou a sua utilização pelos réus na declaração dos tributos que fariam 

futuramente, caracterizando a tentativa. 3. Materialidade e autoria demonstradas pela prova documental e 

testemunhal. 4. Apelações dos réus e do Ministério Público improvidas. TRF 4ª Região. Acrim nº 5906, Processo 

nº 200004010578791-SC, Rel. Juiz José Luiz B. Germano da Silva, DJU, Seção 2, 12/02/2003, p. 835. 
768

 DECOMAIN, Pedro Roberto. Crimes contra a ordem tributária. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 149. 
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mesma lei
769

, que resulta em pena mais branda.   No entanto, apesar de haver a tipificação de 

um delito formal de fraude fiscal, a ação penal se volta basicamente para o crime material, 

evidentemente mais grave, que exige a supressão ou redução do tributo.    

 

É evidente que, não havendo resultado material, a persecução de eventuais crimes de 

falso pode prosseguir e, se praticados com o dolo de eximir-se do pagamento de tributo não 

absorvidos pela sonegação, configurarão o crime do inciso I do art. 2º da Lei nº 8.137/1990 

ou, não havendo dolo nesse sentido, podem caracterizar as falsidades dos arts. 297 a 299 do 

Código Penal.    

 

Também são admitidos, para a sonegação ou evasão fiscal, o arrependimento eficaz e a 

desistência voluntária
770

.  

 

Por fim ainda relativamente às considerações gerais sobre o delito do art. 1º da Lei nº 

8.137/1990, é importante frisar que os eventuais crimes de falso não absorvidos pela 

sonegação podem prosseguir, ainda que não haja resultado material. 

 

Como exposto, no art. 1º da Lei º 8.137/1990 é previsto um único crime, de evasão 

fiscal, sendo que os incisos I a V relacionam os modos como pode ser realizado o delito
771

.   

 

Haverá concurso formal de crimes quando da mesma conduta  resultar a supressão ou 

a redução de mais de um tributo, pois, como explica Simón Acosta,  “os delitos são cometidos 

tributo a tributo”
772

.    O concurso formal se caracteriza notadamente quando a conduta lesa 

                                                 
769 EISELE, Andreas. Crimes contra a Ordem Tributária. São Paulo:  Dialética, 2002, 146; e STF, o 

RHC 90532 ED/CE, Min. Joaquim Barbosa, Pl. u., 23/09/2009. Disponível em: < 

http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/pesquisarInteiroTeor.asp#resultado>. Acesso em: 22.11.2010.  

770 DECOMAIN, Pedro Roberto. Crimes contra a ordem tributária. Belo Horizonte: Fórum, 2008, pp. 

154 e 155. EISELE, Andreas. Crimes contra a Ordem Tributária. São Paulo:  Dialética, 2002,  p. 158. 
771

 (...) 4. As condutas elencadas nos diversos incisos do art. 1º da Lei nº 8.137/90 não representam crimes 

autônomos, traduzindo apenas ações viabilizadoras da sonegação fiscal prevista no caput do artigo e que 

constitui o núcleo do tipo. Assim, responde apenas por um crime o agente que reduz ou suprime tributo mediante 

mais de uma das condutas descritas. Com este entendimento, DECOMAIN, Pedro Roberto. Crimes contra a 

ordem tributária. Belo Horizonte: Fórum, 2008,  p. 258; EISELE, Andreas. Crimes contra a Ordem 

Tributária. São Paulo:  Dialética, 2002,   p. 139. 
772

 “los delitos se cometen tributo a tributo “. ACOSTA, Eugenio Simón. El Delito de Defraudación 

Tributaria. Navarra: Aranzadi, 1998, p. 96.  A jurisprudência nacional tem decido também neste sentido: (...) 2. 

As condutas previstas nos incisos do artigo 1º da Lei nº 8.137/90 não constituem figuras típicas autônomas, pois 

o crime é o de reduzir ou suprimir tributos ou contribuição social.  Entretanto, isso não implica existência de um 
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dois ou mais entes tributantes
773

, a exemplo da supressão de imposto sobre circulação de 

mercadorias e serviços – de competência estadual -  e de imposto de renda pessoa jurídica – 

de competência federal – pela venda de mercadoria sem emissão de nota fiscal.   

 

Se o agente, reiteradamente, reduz ou suprime o mesmo tributo, configurada estará a 

continuidade delitiva, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:  “Penal. 

Recurso especial. Não repasse ao INSS de contribuições previdenciárias descontadas dos 

empregados, em meses seguidos. Continuidade delitiva configurada. Art. 95, „d‟, § 1º, da Lei  

8.212/91, c/c art. 71, CP. (...)”
774

.  

 

O lapso temporal caracterizador do crime continuado tem sido o das sucessivas 

ocorrências dos fatos geradores. Assim, para o imposto de renda das pessoas jurídicas 

tributadas pelo lucro real, se optantes por apuração trimestral - fatos geradores ocorridos em 

31/03, 30/06, 30/09 e 31/12 – cada conduta trimestral caracteriza um delito da cadeia da 

continuidade delitiva.  Se a empresa opta pela apuração anual – fato gerador em 31/12 – a 

conduta considerada deve ser anual.      

 

Importante é ressaltar  a hipótese extinção de punibilidade
775

 em razão do pagamento 

do crédito tributário objeto da evasão. Para Acosta, trata-se de “uma causa de exclusão da 

pena, que não elimina a antijuridicidade do fato já consumado: de outro modo se faria 

depender a consumação  do crime de seu descobrimento”
776

. 

 

                                                                                                                                                         
único delito quando a fraude perpetrada pelo réu tinha a finalidade de redução de mais de um tributo, no caso, o 

IPI e o IRPJ, mormente quando a sonegação se deu em face de condutas diversas (...). TRF 4ª Região. Apelação 

Criminal, Processo nº 9704284284. Rel. Juiz Fábio Rosa. DJU 09/06/1999, p. 380. 

Para Roberto Decomain, deve-se excetuar a sonegação de recolhimento dos tributos abrangidos pela Lei 

Complementar nº 123/2006, Lei do Supersimples (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, ICMS ou ISS,  e contribuição 

previdenciária),  pois, no caso, a conduta decorre de um único desígnio. DECOMAIN, Pedro Roberto. Crimes 

contra a ordem tributária. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 261. 

No sentido de que “o que identifica cada crime (em sua individualidade ) não é o número de condutas 

realizadas, mas a quantidade de objetos materiais sobre os quais estas recaem”.EISELE, Andreas. Crimes 

contra a ordem tributária. São Paulo: Dialética, 2002, p. 147. 
773

 BALTAZAR Jr.,José Paulo. Crimes Federais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 453. 
774

 STJ. REsp nº 155.858-RS, Rel. Min. José Arnaldo, DJU, Seção 1, 21/09/1998, p. 220. Disponível 

em:<http://www.stj.jus.br/webstj/processo/Justica/pagina_lista.asp.>. Acesso em: 22.11.2010.  

775 Para Bacigalupo, trata-se de hipótese de excusa absolutória. BACIGALUPO, Enrique. El Delito Fiscal. 

In.: BACIGALUPO, Enrique (Dir.). Curso de Derecho Penal Econômico. Madrid: Marcial Pons, 2005, p. 485. 
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Para Enrique Bacigalupo
777

 , se a regularização se dá de forma espontânea, há hipótese 

de excusa absolutória, sob fundamento da autodenúncia e da reparação. No entanto,  “basta 

que o acusado tenha conhecimento por qualquer meio de que há investigações atuais e 

concretas acerca das dívidas fraudadas para a perda da espontaneidade”
778

.  

 

Esse mesmo autor explica que a reparação tem significado mais amplo nos crimes 

tributários que em relação aos demais delitos, em que é somente atenuante, por  razões 

político-criminais.   

 

Klaus Tiedemann
779

 tece críticas à existência desses acordos, pois as possibilidades de 

negociação ou „plea bargaining‟ do processo penal norte-americano não são adequadas  aos 

princípios da investigação de ofício e da busca da verdade material que regem o processo 

penal alemão.  

 

No Brasil, a possibilidade de extinção do crime de evasão ou sonegação fiscal por 

meio do pagamento integral do tributo sonegado foi estabelecida na própria Lei nº 

8.137/1990, em seu art. 14.  Esse dispositivo foi, logo em seguida, revogado pela Lei nº 

8.383/1991. 

 

Com a edição da Lei nº 9.249/1995,  foi restabelecida a extinção da punibilidade pelo 

pagamento integral do crédito tributário antes do recebimento da denúncia pelo juiz, no caso 

dos crimes da Lei nº 8.137/1990, conforme art. 34 da citada lei e parágrafo único do art. 83 da 

Lei nº 9.430/1996.    

 

                                                                                                                                                         
776

 “una causa de exclusión de la pena, que no elimina la antijuridicidad del hecho ya consumado: de otro 

modo se haría depender la consumación del delito de su descubrimiento”. ACOSTA, Eugenio Simón. El Delito 

de Defraudación Tributaria. Navarra: Aranzadi, 1998, p. 108. 

777 O autor entende que a reparação integral do crime fiscal eliminaria a culpabilidade, expondo seu 

pensamento nos seguintes termos: “una consecuencia necesaria del principio de culpabilidad determina que una 

culpabilidad compensada elimina el fundamento de la aplicación de la pena. Ciertamente la jurisprudencia no 

ha reconocido todavía esta consecuencia tradicional del principio de culpabilidade”. BACIGALUPO, Enrique. 

El Delito Fiscal.In.: BACIGALUPO, Enrique (Dir.). Curso de Derecho Penal Econômico. Madrid: Marcial 

Pons, 2005, p. 486. 
778

 “basta con que el acusado tenga conocimiento por cualquier medio de que están siguiendo actuaciones 

concretas de investigación de las deudas defraudadas para que la regularización pierda la espontaneidad”. 

ACOSTA, Eugenio Simón. El Delito de Defraudación Tributaria. Navarra: Aranzadi, 1998, p. 109. 
779

 TIEDEMANN, Klaus. Lecciones de Derecho Penal Económico. Barcelona: PPU, 1993, p  30. 
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Relativamente aos crimes dos arts. 168-A e 337-A, a extinção da punibilidade é 

prevista nos respectivos dispositivos, inseridos no Código Penal pela Lei nº 9.983/2000
780

. 

 

Caso haja parcelamento, fica suspensa a pretensão punitiva e também a prescrição 

penal, nos termos do §3º do art. 15 da Lei nº 9.964/2000, dos §§ 1ºe 2º do art. 9º da Lei nº 

10.684/2003, e nos arts. 67 a 69 da Lei nº 11.941/2009, para os crimes dos arts. 1º e 2º da Lei 

nº 8.137/1990, bem como para aqueles dos arts. 168-A e 337-A do Código Penal.   

 

Saliente-se que o parcelamento  - que é causa de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário conforme art. 151 do Código Tributário Nacional - sequer corresponde  a alguma 

das hipóteses de extinção do crédito tributário previstas no art. 156 do Código Tributário 

Nacional (como o é o pagamento) e, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça o equiparou 

juridicamente ao pagamento, como se pode verificar no Agravo Regimental no Recurso 

Especial (AgRg no REsp) nº 1.026.214/RS
781

.  Veja-se que o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça não é compartilhado pelos tribunais federais, que corretamente vêm 

analisando o cumprimento dos requisitos do parcelamento para fins de extinção da 

punibilidade:  

 

“Somente o pagamento integral do débito tributário, inclusive acessórios, 

pela pessoa jurídica relacionada com o agente, antes do recebimento da denúncia 

pelo Poder Judiciário, ensejaria a extinção da punibilidade do agente, nos termos 

do o art. 34 da Lei no 9.249, de 1995. 2. A microempresa foi desligada do 

parcelamento com o fisco por inadimplemento. Desse modo, tampouco se poderia 

                                                 
780

 Código Penal,  art. 337-A: (...) . 

§ 1
o
 É extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara e confessa as contribuições, importâncias 

ou valores e presta as informações devidas à previdência social, na forma definida em lei ou regulamento, antes 

do início da ação fiscal.  

§ 2
o
 É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de 

bons antecedentes, desde que:  

I - (VETADO)  

II - o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela 

previdência social, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais.  

§ 3
o
 Se o empregador não é pessoa jurídica e sua folha de pagamento mensal não ultrapassa R$ 1.510,00 (um 

mil, quinhentos e dez reais), o juiz poderá reduzir a pena de um terço até a metade ou aplicar apenas a de multa. 

§ 4
o
 O valor a que se refere o parágrafo anterior será reajustado nas mesmas datas e nos mesmos índices do 

reajuste dos benefícios da previdência social.  Disponível em: < http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>. 

Acesso em: 19/08/2010. 

781 Disponível em:<http://www.stj.jus.br/webstj/processo/Justica/pagina_lista.asp.>. Acesso em: 

22.11.2010. 
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aplicar a Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003, que deu nova sistemática ao 

Programa de Recuperação Fiscal (Refis) e revogou as Leis nos 9.249, de 1995, e 

9.964, de 30 de maio de 2000. Prejudicial rejeitada.”
782

  

 

Ademais, há outras causas de extinção da punibilidade do agente:  quando a pessoa 

jurídica a ele associada, contra quem foi constituído o crédito tributário efetua o pagamento 

integral, relativamente à punibilidade do sócio ou do diretor da empresa;  quando o crédito 

tributário é desconstituído por decisão judicial ou administrativa, em razão de questões de 

mérito ou preliminares (erro na identificação do sujeito passivo, decadência, prescrição).  Os  

vícios formais no lançamento, que causam sua anulação a teor do art. 173, II, do Código 

Tributário Nacional, não se estendem ao processo penal
783

.     

 

A extinção de punibilidade foi objeto de novatio legis com  a edição da Lei nº 

10.684/2003. Em razão do art. 9º
784

  dessa lei não haver feito qualquer restrição à época do 

pagamento, todos os contribuintes têm buscado o amparo da lei, mesmo os já condenados, 

                                                 
782

 Processo ACR Apelação Criminal 200683000125029, Desembargador Federal Francisco Cavalcanti, TRF 

5ª, 1ª T, DJ - Data::13/06/2008 - Página::627 - Nº::112, j 08/05/2008, p 13/06/2008 ,  Ementa: PENAL. CRIME 

TRIBUTÁRIO (ART. 1o, I, DA LEI No 8.137, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990). PREJUDICIAL DE 

MÉRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (ART. 34 DA LEI No 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995). 

PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA. 1. Somente o pagamento integral 

do débito tributário, inclusive acessórios, pela pessoa jurídica relacionada com o agente, antes do recebimento da 

denúncia pelo Poder Judiciário, ensejaria a extinção da punibilidade do agente, nos termos do o art. 34 da Lei no 

9.249, de 1995. 2. A microempresa foi desligada do parcelamento com o fisco por inadimplemento. Desse modo, 

tampouco se poderia aplicar a Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003, que deu nova sistemática ao Programa de 

Recuperação Fiscal (Refis) e revogou as Leis nos 9.249, de 1995, e 9.964, de 30 de maio de 2000. Prejudicial 

rejeitada. MÉRITO. PENAL. CRIME TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE AUTORIA NÃO-DEMONSTRADA. 

AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. 3. No processo penal, o ônus de provar o alegado 

incumbe à parte que o fizer (art. 156). O réu não se desincumbiu de provar a tese exculpante de negativa de 

autoria, mas se limitou a alegar que sempre foi feirante e que a responsabilidade pela sonegação fiscal seria do 

contador da empresa, cujo nome não recorda, sem produzir prova razoável para demonstrar qualquer vínculo 

entre a condição de contador e as ações criminosas. 4. Estão presentes os elementos do tipo penal, incluído o 

dolo específico, que é a vontade livre e consciente dirigida à omissão de receita e à redução do pagamento do 

IRPJ, da CSLL, da contribuição para o PIS e da Cofins, mediante apresentação de Declaração Anual de Pessoa 

Jurídica Simplificada ao fisco federal, apesar de a microempresa ter auferido receita bruta superior ao limite 

anual para opção pelo Simples Nacional. 5. Apelação improvida. 
783

 BALTAZAR Jr.,José Paulo. Crimes Federais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 455. 
784

 Lei nº 10.684/2003 Art. 9
o
 :  

É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes previstos nos arts. 1
o
 e 2

o
 da Lei n

o
 8.137, de 

27 de dezembro de 1990, e nos arts. 168A e 337A do Decreto-Lei n
o
 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código 

Penal, durante o período em que a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída 

no regime de parcelamento.   

§ 1
o
 A prescrição criminal não corre durante o período de suspensão da pretensão punitiva.  

§ 2
o
 Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos neste artigo quando a pessoa jurídica relacionada com o 

agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive 

acessórios. Disponível em: < http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>. Acesso em: 19/08/2010. 
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alegando a retroatividade benigna para obter a extinção da punibilidade e evitar a sanção 

penal.   

 

Os sujeitos passivos do crime de sonegação ou evasão fiscal são, em princípio, “os 

sujeitos titulares dos créditos tributários cuja vulneração constitui o objeto do delito”
 785. 

   

Nas situações em que tenha havido delegação de capacidade tributária por uma pessoa 

jurídica de direito público a outra, será “esta última a aquela que deve ser considerada o 

sujeito ofendido ou prejudicado”
786

.   

 

Note-se que, por ser o erário atualmente  o bem jurídico tutelado pelo crime de 

sonegação fiscal, sua titularidade pertence ao Estado e  o sujeito passivo imediato é, 

logicamente, o ente tributante competente para exigir o tributo correspondente.  No Brasil, são 

sujeitos passivos do crime a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios bem como, 

no entendimento acima exposto, as pessoas jurídicas de direito público interno dotadas de 

capacidade tributária nos termos do § 1º do art. 7º do Código Tributário Nacional.  

 

Indaga-se se a sonegação ou evasão fiscal é crime próprio, que só pode ser cometido 

por alguém investido na qualidade de contribuinte ou responsável tributário, visto que “o tipo 

legal indica qualidades especiais do sujeito ativo: a condição de devedor tributário ou de 

titular da vantagem fiscal ilicitamente obtida”
787

. 

 

Para Simón Acosta, a sonegação ou evasão fiscal é delito comum, pois o tipo penal 

não determina que o agente reduza ou suprima o pagamento de  „seus‟ tributos, mas de 

quaisquer tributos, próprios ou de terceiros
788

.    

 

                                                 
785

 “los sujetos titulares de los créditos tributarios cuya vulneración constituye el objeto del delito”
 
. 

ACOSTA, Eugenio Simón. El Delito de Defraudación Tributaria. Navarra: Aranzadi, 1998, p. 29. 
786

 “esta última la que haya de considerarse sujeto ofendido o perjudicado”. ACOSTA, Eugenio Simón. El 

Delito de Defraudación Tributaria. Navarra: Aranzadi, 1998, p. 29. 
787

 “el tipo legal adquiere cualidades especiales en el sujeto activo: la condición de deudor tributario o la de 

titular de la ventaja fiscal ilícitamente obtenida...”. PÉREZ, Carlos Martinez-Buján. El delito fiscal. Madrid: 

Montecorvo, 1982, p. 229. 
788

 ACOSTA, Eugenio Simón. El Delito de Defraudación Tributaria. Navarra: Aranzadi, 1998, p. 35. 
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Segundo a doutrina nacional,  o sujeito ativo do crime coincide, em geral,  com o 

sujeito passivo da obrigação tributária
789

, não se tratando, no entanto, de crime próprio.  

 

Andreas Eisele exemplifica que “pode ocorrer de um preposto (funcionário ou 

contador) do contribuinte ou responsável falsificar o conteúdo ou o instrumento mediante o 

qual é informado o tributo devido ao sujeito ativo da relação jurídica tributária”   - a União, 

por exemplo – “declarando a este uma situação fática diversa daquela que é apresentada ao 

sujeito passivo e, mediante tal expediente, recebe do sujeito passivo uma quantia de dinheiro 

superior àquela que é entregue ao sujeito ativo, ficando com a diferença”
790

.  De acordo com o 

autor, o agente pratica dois crimes, um contra o empregador, outro em face da União.   

 

Em relação às pessoas jurídicas, em que pese a Constituição Federal autorizar a 

responsabilização direta, conforme § 5º do art. 173, o ordenamento penal somente a prevê nos 

crimes ambientais.  

 

Logo, em razão do princípio societas delinquere non potest, em relação ao crime de 

sonegação ou evasão fiscal, a responsabilidade, no caso de delito societário, é determinada em 

duas fases.  

 

 Na primeira fase, verifica-se se houve supressão ou redução de tributo pelo sujeito 

passivo tributário – a pessoa jurídica/empresa. Constada a conduta típica, passa-se à segunda 

fase, em que se investiga qual(is) pessoa(s) física(s) ou natural(is) foi(ram) responsável(is) 

pelas decisões tomadas pela  pessoa jurídica na época em que os fatos ocorreram.   Nesta 

segunda etapa, faz-se necessário averiguar quem representava legalmente a empresa,  nos 

termos de seus estatutos e contratos e quem possuía poderes de gestão – podendo a 

responsabilidade recair sobre qualquer acionista, sócio, diretor, gerente, assessor, 

administrador ou empregado.    

 

                                                 
789

 DECOMAIN, Pedro Roberto. Crimes contra a ordem tributária. Belo Horizonte: Fórum, 2008,  p. 164; 

EISELE, Andreas. Crimes contra a ordem tributária. São Paulo: Dialética, 2002, p. 140; BALTAZAR Jr., 

José Paulo. Crimes Federais. Porto Alegre: Revista dos Tribunais, p. 446. 
790

 EISELE, Andreas. Crimes contra a ordem tributária. São Paulo: Dialética, 2002, p. 140. 
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Comumente, são autores do delito sonegação ou evasão fiscal os representantes legais 

da empresa
791

 e a seus gestores é atribuída a responsabilidade penal pela conduta delituosa
792

.   

 

A doutrina acata a responsabilização de todos que tenham participado dos atos 

delituosos por entender que  “sempre se considera penalmente responsável quem, de forma 

efetiva, tinha a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação tributária em nome da 

sociedade, a qualquer título”
793

.  No mesmo sentido dispõe o art. 11
794

 da Lei nº 8.137/1990, 

que exige a demonstração da culpabilidade do agente, como é regra, aliás, já prevista no art. 

29 do Código Penal brasileiro.  

 

Questiona-se, aditivamente, se deve haver nas empresas a  responsabilização penal do 

sócio gerente pela conduta ilícita praticada pelos empregados, segundo seu „domínio do fato‟, 

porque é o gestor, e não o empregado, quem “decide se o fato vai acontecer ou não, 

independentemente dessa pessoa ter ou não realizado a conduta material”,  como a de emitir 

uma nota fiscal falsa, por exemplo
795

.     

 

Também é indagado se a responsabilidade penal recairia sobre todos os sócios, em 

razão da conduta delituosa de apenas um deles, visto que todos os participantes da sociedade 

teriam, em tese, o dever jurídico de impedir que os demais prejudicassem, de algum modo, a 

própria sociedade ou terceiros.   

 

Segundo Tiedemann, tais obrigações devem ser negadas,  “ a luz do princípio da 

autonomia humana que, com razão, é reconhecido como princípio limitador da 

responsabilidade penal”
796

.    
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 ACOSTA, Eugenio Simón. El Delito de Defraudación Tributaria. Navarra: Aranzadi, 1998, p. 41. 
792

 ACOSTA, Eugenio Simón. El Delito de Defraudación Tributaria. Navarra: Aranzadi, 1998, p. 43. 
793

 “siempre se considera penalmente responsable a quien de forma efectiva tenía la responsabilidad del 

cumplimiento de la obligación tributaria en nombre de la sociedad, cualquiera que fuese el título por el que 

ejercía ese poder”. ACOSTA, Eugenio Simón. El Delito de Defraudación Tributaria. Navarra: Aranzadi, 

1998, p. 44.  
794

    Lei nº 8.137/1990, Art. 11:  

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, 

incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade. Disponível em: < 

http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>. Acesso em: 19/08/2010. 
795

 BALTAZAR Jr.,José Paulo. Crimes Federais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 448. 
796

 “a la luz del principio de autonomia humana que, com razón, se reconece como um principio limitador de 

la responsabilidad penal”. TIEDEMANN, Klaus. Lecciones de Derecho Penal Económico. Barcelona: PPU, 

1993, p. 166. 
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Neste sentido, transcreve-se o julgado abaixo: 

 

“Habeas Corpus. Delito societário. Crime contra a ordem tributária. 

Lei n. 8137/90. Quotista minoritário (1% das quotas sociais). Inexistência de 

poder gerencial e decisório. Impossibilidade de incriminar quotista sem a 

efetiva comprovação de conduta específica que o vincule ao evento 

delituoso. Insubsistência da condenação penal decretada. Pedido 

deferido.”
797

 

 

Exige-se, portanto, um “mínimo de correspondência entre os fatos incriminados e a 

figura do agente, sem o que cair-se-á na repulsiva responsabilidade objetiva
798

”.  Logo, o 

sócio-quotista da empresa, que reside e trabalha em outra unidade da federação, sem qualquer 

influência no comando dos negócios societários
799

, não pode ser sujeito ativo do crime de 

sonegação ou evasão fiscal.   

 

Já os assessores fiscais dificilmente serão autores diretos, mas podem ser partícipes ou 

co-autores, conforme grau de participação na ação como ensina a doutrina
800

, em comunhão 

com os pronunciamentos jurisprudênciais, conforme abaixo:  

 

“3. A autoria do crime é atribuída ao sócio que exercia a gerência do 

empreendimento, possuindo o controle final do fato e decidindo sobre a prática, 

circunstância e interrupção do crime. 4. Em relação ao experto contábil, que auxilia 

na sonegação fiscal, mostra-se aplicável a regra relativa ao concurso de agentes 

prevista no art. 11 da Lei nº 8.137/90, que dispõe que "quem, de qualquer modo, 
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 STF, 1ª T., HC 73.590-8, Rel. Min. Celso de Mello, j. Em 6-8-1996, v.u. DJU, 13 dez. 1996, p. 

50162.Disponível em: < http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/pesquisarInteiroTeor.asp#resultado>. Acesso 

em: 22.11.2010. 
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 STJ. HC nº 5.859-TO. Rel. Min. Anselmo Santiago. DJU, Seção I, 02/06/1997, p. 23858. Disponível 

em:<http://www.stj.jus.br/webstj/processo/Justica/pagina_lista.asp.>. Acesso em: 22.11.2010.  
799

 STJ. HC nº 5.114-MG. Rel. Min. Fernando Gonçalves. DJU, Seção I, 24/03/1997, p. 9067. Disponível 

em:<http://www.stj.jus.br/webstj/processo/Justica/pagina_lista.asp.>. Acesso em: 22.11.2010.  
800

 ACOSTA, Eugenio Simón. El Delito de Defraudación Tributaria. Navarra: Aranzadi, 1998, p. 42. 
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inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, 

incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade".. 
801

   

 

Realizada a análise do delito previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/1990, resumem-se  

abaixo suas principais características: 

 

1º) objeto de tutela: erário; 

 

2º) objeto material da ação: tributo, contribuição social e acessórios; 

 

3º) sujeito passivo: Estado; 

 

4º) sujeito ativo: crime comum; 

 

5º) classificação quanto à tipicidade da conduta objetivamente considerada: crime 

material; 

 

6º) classificação quanto à tipicidade da conduta subjetivamente considerada: crime 

doloso; 

 

7º) classificação quanto à lesividade da conduta: delito de dano. 

 

Ressalte-se que, à exceção do elemento subjetivo do tipo, pretendem-se ver 

reformulados os demais aspectos caracterizadores do referido delito, tarefa empreendida no 

próximo capítulo desta tese.   

 

 

 

 

                                                 
801

 Processo  ACR Apelação Criminal 200271080097882,  Rel. Cláudia Cristina Cristofani, TRF4ª, 8ª T, DE 

05/08/2009, j. 22/07/2009, p.  05/08/2009. Disponível em: <http://columbo2.cjf.jus.br/juris/unificada/?>. Acesso 

em 12.01.2011. 
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3.3 Os problemas decorrentes da exigência de dano ao bem jurídico e de 
resultado naturalístico no crime de sonegação fiscal  

 

 

Da configuração do delito de sonegação fiscal estabelecido como crime material e de 

dano decorrem algumas questões hoje presentes e que prejudicam a aplicação do dispositivo 

penal em referência, o art. 1º da Lei nº 8.137/1990. 

 

Tais questões se referem, em primeiro lugar, ao fato de a consumação de delito 

requerer atualmente a definitividade do lançamento, o que somente ocorre quando cessadas 

todas as controvérsias acerca da exigibilidade do crédito tributário.  Tal questão  foi objeto da 

Súmula nº 24 do Supremo Tribunal Federal
802

 nos seguintes termos: “Não se tipifica crime 

material contra a ordem tributária, previsto no art 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.138/90, antes 

do lançamento definitivo do tributo”.    

 

 Logo, o lançamento definitivo, assim compreendido o lançamento que não pode mais 

ser objeto de revisão – de ofício ou por iniciativa do sujeito passivo - nos termos do art. 145 

do Código Tributário Nacional é „condição objetiva de procedibilidade‟, na interpretação do 

Min. Sepúlveda Pertence, ou „elementos normativo do tipo‟, segundo entendimento de Min. 

Cezar Peluso
803

.   

 

Essa condição impede a instauração do inquérito policial, exceto se imprescindível 

para a própria apuração do valor do tributo suprimido ou reduzido
804

.  

 

 

                                                 
802

 Anteriormente a jurisprudência era exemplificada por meio da decisão paradigma: Crime contra a ordem 

tributária (Lei 8.137/90, art. 1º, I): infração material – ao contrário do que sucedia no tipo similar da L. 4.729/65 

– à consumação da qual é essencial que, da omissão da informação devida ou da prestação da informação falsa, 

haja resultado efetiva supressão ou redução do tributo; circunstância elementar, entretanto, em cuja verificação, 

duvidosa no caso, não de detiveram as decisões condenatórias; nulidade. STF HC nº 75.945-2-DF.  Rel. Min. 

Sepúlveda Pertence. DJU, Seção 1, 13/02/1998, p. 4.Disponível em: < 

http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/pesquisarInteiroTeor.asp#resultado. Acesso em: 22.11.2010. 
803

 STF, HC 83414/RS, Min. Joaquim Barbosa, 1ª T., u, 23/04/2004. Disponível em: < 

http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/pesquisarInteiroTeor.asp#resultado>. Acesso em: 22.11.2010. 
804

 STF, HC 95443/SC, Min. Ellen Gracie, 2ª TR., u., 02/02/2010. Disponível em: < 

http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/pesquisarInteiroTeor.asp#resultado>. Acesso em: 22.11.2010. 
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Por essa razão é previsto no art. 83
805

 da Lei nº 9.430/1996 que somente após proferida 

a decisão final na esfera administrativa sobre a exigência fiscal do crédito tributário a 

representação fiscal para fins penais  relativa aos crimes do art. 1º da Lei nº 8.137/1990 e dos 

arts. 168-A e 337-A do Código Penal   deve ser encaminhada ao Ministério Público.  

 

A representação fiscal para fins penais é a comunicação ao MInistério Público Federal, 

efetuada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil acerca de condutas que evidenciem a 

ocorrência de crimes contra a ordem tributária, crimes de contrabando e descaminho, crimes 

de falsidade, de lavagem ou ocultação de bens e valores e crimes contra administração federal 

e estrangeira.  Os procedimentos para elaboração e encaminhamento da referida representação 

encontram-se estabelecidos na Portaria RFB nº 2.439
806

, de 21/12/2010. 

                                                 
805

 Lei nº 9.430/1996, Art. 83: 

 A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem tributária previstos nos arts. 1
o
 e 2

o
 

da Lei n
o
 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e aos crimes contra a Previdência Social, previstos nos arts. 168-A 

e 337-A do Decreto-Lei n
o
 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), será encaminhada ao Ministério 

Público depois de proferida a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário 

correspondente. (Redação dada pela Lei nº 12.350, de 2010). Disponível em: < 

http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>. Acesso em: 06/01/2011. 
806

 Portaria RFB nº 2.439, de 21 de dezembro de 2010 

CAPÍTULO I - DO DEVER DE REPRESENTAR 

Art. 1º O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB) deverá formalizar representação fiscal para 

fins penais perante o Delegado ou Inspetor-Chefe da Receita Federal do Brasil responsável pelo controle do 

processo administrativo fiscal sempre que, no exercício de suas atribuições, identificar atos ou fatos que, em 

tese, configurem crime contra a ordem tributária ou contra a Previdência Social. 

Parágrafo único. Nos casos em que o AFRFB, no exercício de suas atribuições, identificar atos ou fatos que, 

em tese, configurem crime de falsidade de títulos, papéis e documentos públicos; de "lavagem" ou ocultação de 

bens, direitos e valores; de contrabando ou descaminho; bem como crime contra a Administração Pública 

Federal, em detrimento da Fazenda Nacional, e contra Administração Pública Estrangeira, deverá formalizar 

representação para fins penais perante o titular da Unidade Central - Superintendente, Delegado ou Inspetor-

Chefe da Receita Federal do Brasil - ao qual estiver vinculado. 

Art. 2º O servidor da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) que constatar fatos caracterizadores do 

crime a que se refere o caput do art. 1º, após a constituição do crédito tributário, formalizará representação fiscal 

para fins penais perante o Delegado ou Inspetor-Chefe da Receita Federal do Brasil da unidade de controle do 

processo administrativo fiscal, devendo protocolizá-la no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da data em 

que tiver conhecimento do fato. 

CAPÍTULO II - DOS ELEMENTOS DE PROVA 

Art. 3º A representação de que tratam o caput do art. 1° e o art. 2° deverá ser instruída com os seguintes 

elementos: 

I - exposição minuciosa dos fatos caracterizadores do ilícito penal; 

II - prova material do ilícito penal e outros documentos sob suspeição que tenham sido apreendidos no curso 

da ação fiscal; 

III - termos lavrados de depoimentos, declarações, perícias e outras informações obtidas de terceiros, 

utilizados para fundamentar a constituição do crédito tributário ou a apreensão de bens sujeitos à pena de 

perdimento, bem como cópia do documento de constituição do crédito tributário, se houver, e dos demais termos 

fiscais lavrados; 

IV - cópia dos contratos sociais e suas alterações ou dos estatutos e atas das assembleias relativos aos 

períodos objeto da representação fiscal; 
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V - identificação das pessoas físicas a quem se atribua a prática do delito penal, bem como identificação da 

pessoa jurídica autuada, se for o caso; e 

VI - identificação das pessoas que possam ser arroladas como testemunhas, assim consideradas aquelas que 

tenham conhecimento do fato ou que, em face do caso, deveriam tê-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso V do caput, serão arroladas, inclusive: 

I - as pessoas que possam ter concorrido ou contribuído para a prática do ilícito, mesmo que por intermédio 

de pessoa jurídica; e 

II - os gerentes ou administradores de instituição financeira que possam ter concorrido para abertura de conta 

ou movimentação de recursos sob nome falso, de pessoa física ou jurídica inexistente, ou de pessoa jurídica 

liquidada de fato ou sem representação regular, presentes as circunstâncias de que tratam os arts. 1º e 2º. 

§ 2º Em se tratando de crime contra a ordem tributária ou contra a Previdência Social, a representação fiscal 

para fins penais deverá ser instruída com cópia das declarações apresentadas à RFB pertinentes aos fatos 

geradores mencionados na representação. 

§ 3º Fica dispensada a formalização de processo específico de representação fiscal para fins penais quando o 

procedimento fiscal tenha sido motivado por informações oriundas do Ministério Público Federal (MPF). 

§ 4º Na hipótese do § 3º, a representação fiscal para fins penais será restrita à comunicação dos fatos 

apurados pelo AFRFB ao MPF. 

§ 5º A comunicação de que trata o § 4º deverá ser formalizada pelo AFRFB perante o Delegado ou Inspetor-

Chefe da Receita Federal do Brasil responsável pelo controle do processo administrativo fiscal, que a 

encaminhará ao MPF. 

§ 6º Os elementos especificados nos incisos III e IV do caput e no § 2º poderão ser juntados depois de 

proferida a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente 

ou na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 5º. 

§ 7° Na hipótese do § 6º, o servidor, no momento da elaboração da representação fiscal para fins penais, 

deverá indicar os números das folhas constantes do processo de exigência do crédito tributário onde se 

encontram os elementos especificados nos incisos III e IV do caput e no § 2º, e se a juntada dos documentos 

deverá ser por original ou cópia. 

§ 8º Na hipótese dos §§ 6º e 7º, o chefe da unidade de controle do processo designará o responsável pela 

juntada dos elementos, depois de proferida a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do 

crédito tributário correspondente ou na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 5º. 

CAPÍTULO III - DOS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E CONTRA A PREVIDÊNCIA 

SOCIAL 

Art. 4º A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem tributária definidos nos arts. 

1º e 2º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e aos crimes contra a Previdência Social, definidos nos arts. 

168-A e 337-A do Código Penal, será formalizada e protocolizada em até 10 (dez) dias contados da data da 

constituição do crédito tributário, devendo permanecer no âmbito da unidade de controle até a decisão final, na 

esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente ou na ocorrência das hipóteses 

previstas no art. 5º, respeitado o prazo legal para cobrança amigável. 

Parágrafo único. Os autos da representação, juntamente com cópia da respectiva decisão administrativa, 

deverão ser arquivados na hipótese de o correspondente crédito tributário ser extinto pelo julgamento 

administrativo, pelo pagamento ou pela quitação do parcelamento. 

Art. 5º Os autos da representação, ou seu arquivo digital, serão remetidos pelo Delegado ou Inspetor-Chefe 

da Receita Federal do Brasil responsável pelo controle do processo administrativo fiscal ao órgão do MPF 

competente para promover a ação penal, no prazo de 10 (dez) dias contados da data: 

I - do encerramento do prazo legal para cobrança amigável, depois de proferida a decisão final, na esfera 

administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário relacionado ao ilícito penal, sem que tenha havido o 

correspondente pagamento; 

II - da concessão de parcelamento do crédito tributário, ressalvados os mencionados nos incisos III, IV e V; 

III - da exclusão da pessoa jurídica do Programa de Recuperação Fiscal (Refis) ou do parcelamento a ele 

alternativo, de que trata a Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000; 

IV - da exclusão da pessoa jurídica do Parcelamento Especial (Paes) de que trata a Lei nº 10.684, de 30 de 

maio de 2003; 

V - da exclusão do parcelamento de que trata a Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009; ou 

VI - da lavratura de auto de infração ou da expedição de notificação de lançamento de que não resulte 

exigência de crédito tributário. 

Parágrafo único. Na hipótese do inciso I, deverá ser juntada aos autos da representação cópia da respectiva 

decisão administrativa, acrescida do despacho do Delegado ou Inspetor-Chefe da unidade de controle do 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/Ant2001/lei996400.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/2003/lei10684.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/2003/lei10684.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/2009/lei11941.htm
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Ressalte-se que tal questão objetiva de procedibilidade  deveria, por si só, ser afastada, 

uma vez que  a constituição definitiva do crédito tributário na esfera administrativa não 

impede que o sujeito ativo do crime (e sujeito passivo tributário) discuta na ação penal o 

crédito tributário, abrangendo questões de fato e de direito, inclusive a constitucionalidade da 

lei aplicada na apuração do tributo suprimido ou reduzido
807

.   Saliente-se que, com 

prudência, o entendimento do Supremo Tribunal Federal  não se estendeu à necessidade de 

aguardar o trânsito em julgado de uma possível decisão na esfera judicial, nos casos em que o 

                                                                                                                                                         
processo administrativo fiscal e da informação da data da decisão final, na esfera administrativa, sobre a 

exigência fiscal do crédito tributário relacionado ao ilícito penal. 

CAPÍTULO IV - DOS CRIMES DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO 

Art. 6º A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes de contrabando ou descaminho, definidos 

no art. 334 do Código Penal, deverá: 

I - conter os elementos referidos no art. 3º, no que couber; 

II - ser formalizada em autos separados e protocolizada na mesma data da lavratura do auto de infração, 

devendo permanecer na unidade da RFB de lavratura até o final do prazo para impugnação; 

III - ser encaminhada pela autoridade julgadora de instância única ao órgão do MPF que for competente para 

promover a ação penal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, anexando-se cópia da decisão, no caso de aplicação 

da pena de perdimento dos bens, inclusive na hipótese de conversão em multa equivalente ao valor aduaneiro da 

mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido consumida; ou 

IV - ser arquivada, depois da inclusão nos autos de cópia da respectiva decisão administrativa, no caso de não 

aplicação da pena de perdimento dos bens. 

CAPÍTULO V - DOS CRIMES DE FALSIDADE DE TÍTULOS, PAPÉIS E DOCUMENTOS PÚBLICOS, 

DOS CRIMES DE  "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES E DOS CRIMES 

CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL E A FAZENDA NACIONAL E CONTRA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTRANGEIRA 

Art. 7º A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes de falsidade de títulos, papéis e documentos 

públicos, previstos nos arts. 293, 294 e 297 do Código Penal, aos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, 

direitos e valores, definidos no art. 1º da Lei 9.613, de 3 de março de 1998, e aos crimes contra a Administração 

Pública Federal, em detrimento da Fazenda Nacional, e contra Administração Pública Estrangeira deverá: 

I - conter os elementos referidos no art. 3º, no que couber; 

II - ser protocolizada pelo servidor que a elaborar, no prazo de 10 (dez) dias contados da data em que for 

identificado o fato caracterizador de crime; e 

III - ser remetida ao órgão do MPF competente para promover a ação penal, no prazo de 10 (dez) dias 

contados da data de sua protocolização, pelo titular da Unidade Central - Superintendente, Delegado ou Inspetor-

Chefe da Receita Federal do Brasil - ao qual estiver vinculado. 

CAPÍTULO VI  - DAS Disposições Gerais 

Art. 8º O servidor que descumprir o dever de representar, nos termos estabelecidos nesta Portaria, fica sujeito 

às sanções disciplinares previstas na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, sem prejuízo do disposto na 

legislação criminal. 

Art. 9º Verificada a ocorrência de crimes que, em tese, imponham ritos diferentes para as representações 

pertinentes, estas deverão ser formalizadas em processos distintos. 

Art. 10. Nas hipóteses de representação fiscal de que trata o art. 7º, deverá ser dado conhecimento da 

representação ao titular da unidade do domicílio fiscal do sujeito passivo, caso o servidor formalize 

representação perante outra autoridade a quem estiver vinculado. 

Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 12. Fica revogada a Portaria RFB nº 665, de 24 de abril de 2008. 
807

 Entende-se que, “reconhecida a inconstitucionalidade do tributo, e tendo o autor discutido tal matéria na 

via judicial, estaria afastada a ocorrência de fraude e, com isso, a justa causa para a ação penal, ... estaria afastada 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Portarias/2008/portrfb665.htm
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sujeito passivo tributário interpõe ação anulatória do crédito, uma vez que tal  interpretação 

tornaria praticamente impossível a concretização da pretensão punitiva face à prescrição 

penal.  

 

Decorrência dessa questão objetiva de procedibilidade é a indefinição do prazo para 

realização da pretensão punitiva, visto que a data em que se considera definitivamente 

constituído o crédito corresponde também o termo a quo do prazo prescricional, posto que 

somente após o lançamento definitivo poderá ser oferecida a denúncia.   

 

Retornando ao elenco dos problemas que advêm da configuração da sonegação fiscal 

como crime material cita-se, em segundo lugar, a utilização do direito penal  como meio para 

cobrança de tributos. Aliás, ontologicamente, tributo não é sanção por ato ilícito. Ora, ao fazer 

incidir a pena sobre a conduta caracterizada pela falta – total ou parcial – do pagamento do 

tributo, estabelece-se o cumprimento da obrigação tributária principal como causa da não 

incidência da pena.  Assim, se o pagamento do tributo afasta a pena, o não-pagamento a 

exige.   Com base nesse raciocínio  indaga-se se, na evasão fiscal, haveria tipificação de crime 

por omissão, que a equipararia à prisão por dívidas. Essa objeção, por si só, não pode 

prosperar, pois se baseia numa equiparação da obrigação tributária  - ex lege e decorrente do 

interesse público – às obrigações civis que têm natureza contratual, ex voluntate,  e atendem 

aos interesses dos particulares. 

 

Em terceiro lugar há problema porque, tratando-se de delito patrimonial, a ele tem sido 

aplicado o princípio da insignificância quando verificada a irrelevância da lesão ao bem 

jurídico tutelado, no caso, o erário, ensejando o arquivamento da ação por ausência de justa 

causa. No Brasil não há, como há no direito italiano, dispositivo que exclua o crime se “o fato 

corresponde ao texto do tipo penal mas os efeitos da ação do réu sobre o direito e sobre o 

interesse do cidadão e da sociedade são insignificantes”
 808

. Também não há, como existe na 

lei penal alemã a indicação do montante considerado irrelevante para fins de configuração do 

delito.  

                                                                                                                                                         
não só a fraude como o dolo”.BALTAZAR Jr., José Paulo. Crimes Federais. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2010, p. 453. 

808 MONTE, Elio Lo. L’illecito penale tributario tra tecniche di tutela ed esigenze di riforma. Verona: 

CEDAM, 1996, p. 253.    
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No âmbito federal os créditos tributários de valor igual ou inferior a R$ 10.000,00 não 

são objeto de execução fiscal, de forma que há previsão no art. 20 da Lei nº 11.033/2004 do  

montante de tributo suprimido ou reduzido considerado relevante para a União
809

.     

 

No Brasil esse limite mínimo  considerado relevante é determinado por lei extra-penal 

da União, ou de cada um dos Estados ou dos Municípios, para os tributos de suas respectivas 

competências.   Ressalte-se que o legislador da alemão preocupou-se em inserir, na própria lei 

penal,  esse parâmetro que, ao fim, permite a caracterização do crime, pois passa a ser 

elementar do tipo.   No entanto,  no Brasil é possível que o poder legislativo municipal – que 

sequer possui competência para tratar de matéria penal - ao estabelecer certo limite mínimo 

em unidades monetárias para efetivação das execuções fiscais dos tributos de competência 

daquele Município (imposto sobre serviços, imposto predial e territorial urbano e imposto 

sobre transmissão de bens imóveis) transforme o art. 1º da Lei nº 8.137/1889 em regra 

inaplicável.   Ainda que  os valores estabelecidos nas leis estaduais, distrital  e municipais 

levem em consideração as quantias tidas como patrimonialmente significativos para os 

respectivos cofres públicos, não há como estranhar o fato de ser cada um desses entes a 

determinar, na prática, a conduta que será ou não considerada criminosa.   Para Roberto 

Decomain, a  fixação, por estados e municípios, de valores limite inferiores a R$ 10.000,00 

também não configura lesão ao princípio da igualdade, visto que a relevância da evasão fiscal 

é proporcional à receita tributária de cada uma das pessoas jurídicas de direito público
810

.    

 

Vale lembrar ainda que os créditos tributários inscritos em dívida ativa da União, de 

valor igual ou inferior a R$ 100,00 são sumariamente cancelados conforme § 1º do art. 18 da 

Lei nº 10.522/2002, de forma que, nesses casos, também não cabe sequer falar em tributo 

reduzido ou suprimido.    

 

                                                 
809  Lei nº 11.033/2004, Art. 20: Serão arquivados, sem baixa na distribuição, mediante requerimento do 

Procurador da Fazenda Nacional, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da União 

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Disponível em: < http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>. Acesso em: 19/08/2010. 

810 DECOMAIN, Pedro Roberto. Crimes contra a ordem tributária. Belo Horizonte: Fórum, 2008,  p. 

130.  
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No que tange às decisões judiciais, a jurisprudência tem-se dividido quanto a 

considerar aplicável, em matéria de crime contra a ordem tributária, o princípio da 

insignificância em razão do valor do tributo sonegado, como causa de exclusão da 

tipicidade
811

, quando o montante do crédito tributário suprimido ou reduzido for superior a R$ 

100,00,  mas igual ou inferior a R$ 10.000,00 .   

 

Em quarto lugar deve-se mencionar que a natureza patrimonial do crime permite seja 

extinta sua punibilidade quando demonstrado o recolhimento do tributo sonegado
812

.   No  

Brasil a possibilidade de extinção do crime de evasão ou sonegação fiscal por meio do 

pagamento integral do tributo sonegado foi estabelecida na própria Lei nº 8.137/1990, em seu 

art. 14.  Esse dispositivo foi logo em seguida revogado pelo art. 98 da Lei nº 8.383/1991. 

 

Com a edição da Lei nº 9.249/1995,  foi restabelecida a extinção da punibilidade pelo 

pagamento integral do crédito tributário antes do recebimento da denúncia pelo juiz, no caso 

dos crimes da Lei nº 8.137/1990, conforme art. 34813 da citada lei e parágrafo único do art. 

83814 da Lei nº 9.430/1996.    

 

Relativamente aos crimes dos arts. 168-A e 337-A, a extinção da punibilidade é 

prevista nos respectivos dispositivos, inseridos no Código Penal pela Lei nº 9.983/2000
815

. 

                                                 
811 No sentido a aplicação do princípio da insignificância, cita-se o julgado  STJ. REsp nº 224.392-PR, Rel. 

Min. Jorge Scartezzini, DJU, Seção 1, 15/05/2000, p. 183.  Pela inaplicabilidade, o julgado TRF 1ª Região. 

ACrim nº 01052281, Processo nº 199501052281-DF, Rel. Juiz Tourinho Neto, DJU, Seção 2, 09/10/1995, p. 

68.237. Disponível em:<http://www.stj.jus.br/webstj/processo/Justica/pagina_lista.asp.>. Acesso em: 

22.11.2010.  

812 Para Bacigalupo, trata-se de hipótese de excusa absolutória. BACIGALUPO, Enrique. El Delito Fiscal. 

In.: BACIGALUPO, Enrique (Dir.). Curso de Derecho Penal Econômico. Madrid: Marcial Pons, 2005, p. 485. 
813

 Lei nº 9.249/1995 Art. 34. 

 Extingue-se a punibilidade dos crimes definidos na Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e na Lei nº 

4.729, de 14 de julho de 1965, quando o agente promover o pagamento do tributo ou contribuição social, 

inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia. Disponível em: < 

http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>. Acesso em: 19/08/2010. 
814

 Lei nº 9.430/1996 Art. 83  

Parágrafo único. As disposições contidas no caput do art. 34 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, 

aplicam-se aos processos administrativos e aos inquéritos e processos em curso, desde que não recebida a 

denúncia pelo juiz. Disponível em: < http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>. Acesso em: 19/08/2010. 
815

 Código Penal,  art. 337-A: (...) . 

§ 1
o
 É extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara e confessa as contribuições, importâncias 

ou valores e presta as informações devidas à previdência social, na forma definida em lei ou regulamento, antes 

do início da ação fiscal.  

§ 2
o
 É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de 

bons antecedentes, desde que:  

I - (VETADO)  
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Caso haja parcelamento, fica suspensa a pretensão punitiva e também a prescrição 

penal, nos termos do §3º do art. 15 da Lei nº 9.964/2000, dos §§ 1ºe 2º do art. 9º da Lei nº 

10.684/2003, e nos arts. 67 a 69 da Lei nº 11.941/2009, para os crimes dos arts. 1º e 2º da Lei 

nº 8.137/1990, bem como para aqueles dos arts. 168-A e 337-A do Código Penal.   

 

Apesar de o parcelamento não corresponder a nenhuma das hipóteses de extinção do 

crédito tributário previstas no art. 156 do Código Tributário Nacional (como o é o 

pagamento), mas a uma hipótese de suspensão prevista no art 151, inciso VI,  do Código 

Tributário Nacional, o Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento em sentido contrário, 

conforme se depreende da ementa: “STJ – Parcelamento e extinção de punibilidade nos 

crimes de apropriação indébita de contribuições previdenciárias”.  Tal compreensão da 

matéria se deu no julgamento do  Agravo Regimental no Recurso Especial (AgRg no REsp) 

nº 1.026.214/RS, interposto pelo Ministério Público Federal junto ao Superior Tribunal de 

Justiça em que  a discussão residia em esclarecer se o mero parcelamento do débito, efetivado 

durante a vigência da Lei nº 9.249/95 e em conformidade com o seu art. 34, é causa extintiva 

de punibilidade dos crimes de apropriação indébita de contribuições previdenciárias.  O 

Ministério Público Federal, em parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, sustentou 

que: 

 

 "nos crimes contra a ordem tributária, somente o pagamento integral do 

débito fiscal, inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia constitui 

causa de extinção da punibilidade, nos termos do art. 34 da Lei n.º 9.249/95, não 

havendo qualquer indicativo, no ordenamento jurídico, de que o simples 

parcelamento, ainda que anterior ao início da persecutio criminis in iuditio tenha 

idêntico efeito”.  

 

No entanto, o relator da matéria, Ministro Hamilton Carvalhido, citando precedentes 

(RHC 13.047/SP, DJ 2/8/2004; EREsp 229.496/RS, DJ 3/2/2003; Resp 378.799/RS, DJ 

                                                                                                                                                         
II - o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela 

previdência social, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais.  

§ 3
o
 Se o empregador não é pessoa jurídica e sua folha de pagamento mensal não ultrapassa R$ 1.510,00 (um 

mil, quinhentos e dez reais), o juiz poderá reduzir a pena de um terço até a metade ou aplicar apenas a de multa. 



 

 263  

16/6/2003, e REsp 403.622/RN, DJ 30/6/2003), concluiu que, por se tratar de uma das 

hipóteses de pagamento, o parcelamento do débito efetivado previamente ao recebimento da 

denúncia (como ocorrido no caso em exame) afastaria  a respectiva ação penal e extinguiria a 

punibilidade do delito, em consonância com o art. 34 supracitado.  

 

Dessa forma, na sessão plenária realizada em 29/04/08, os Ministros presentes da 

Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça acolheram as considerações do relator e, por 

unanimidade, decidiram pelo não-provimento do agravo apresentado pelo Ministério Público 

Federal
816

. 

 

Ademais, há outras causas de extinção da punibilidade do agente:  quando a pessoa 

jurídica a ele associada, contra quem foi constituído o crédito tributário, efetua o pagamento 

integral, relativamente à punibilidade do sócio ou do diretor da empresa;  quando o crédito 

tributário é desconstituído por decisão judicial ou administrativa, em razão de questões de 

mérito ou preliminares (erro na identificação do sujeito passivo, decadência, prescrição).  

Porém os  vícios formais no lançamento, que causam sua anulação a teor do art. 173, II, do 

Código Tributário Nacional, não se estendem ao processo penal
817

, visto que materialmente a 

exigência tributária estaria correta.     

 

A extinção de punibilidade foi objeto de novatio legis, pois, com  a edição da Lei nº 

10.684/2003, em razão de seu art. 9º
818

 não fazer qualquer restrição à época do pagamento, 

todos os contribuintes têm buscado o amparo da lei, mesmo os já condenados, alegando a 

retroatividade benigna para obter a extinção da punibilidade e evitar a sanção penal.   

                                                                                                                                                         
§ 4

o
 O valor a que se refere o parágrafo anterior será reajustado nas mesmas datas e nos mesmos índices do 

reajuste dos benefícios da previdência social.  Disponível em: < http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>. 

Acesso em: 19/08/2010. 

816 Disponível em:<http://www.stj.jus.br/webstj/processo/Justica/pagina_lista.asp.>. Acesso em: 

22.11.2010. 
817

 BALTAZAR Jr.,José Paulo. Crimes Federais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 455. 
818

 Lei nº 10.684/2003 Art. 9
o
 :  

É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes previstos nos arts. 1
o
 e 2

o
 da Lei n

o
 8.137, de 

27 de dezembro de 1990, e nos arts. 168A e 337A do Decreto-Lei n
o
 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código 

Penal, durante o período em que a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída 

no regime de parcelamento.   

§ 1
o
 A prescrição criminal não corre durante o período de suspensão da pretensão punitiva.  

§ 2
o
 Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos neste artigo quando a pessoa jurídica relacionada com o 

agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive 

acessórios. Disponível em: < http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>. Acesso em: 19/08/2010. 
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Uma quinta questão problemática se refere à possibilidade de a causa de extinção de 

punibilidade do crime de sonegação ser estendida  por meio da analogia in bonam partem aos 

demais crimes patrimoniais praticados sem ameaça à pessoa, a exemplo do furto e do 

estelionato
819

.  Indaga-se se seria possível, por exemplo, aplicar a esses crimes a causa de 

extinção de punibilidade prevista nas Leis nº 9.249/2005 e  nº 9.430/1996.  Tal tendência se 

verifica pela leitura do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça em não houve 

unanimidade quanto ao  não reconhecimento do ressarcimento do dano como causa de 

extinção de punibilidade: 

 

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 17.106 BA (2004/0183527-0), Min. 

HAMILTON CARVALHIDO: 'HABEAS CORPUS – ART. 171 – FALTA DE JUSTA 

CAUSA DIANTE DO ARREPENDIMENTO EFICAZ – CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL DESCARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA. I – Paciente denunciado 

como incurso no art. 171 do Código Penal brasileiro, por ter realizado a compra de um 

relógio utilizando como pagamento um cartão de crédito de propriedade  de um colega. II – 

(...) III – O arrependimento do paciente é uma questão de mérito a ser analisada em ação 

penal originária, por demandar um estudo mais aprofundado das provas, não sendo matéria 

para ser julgada na estrita via do habeas corpus com o ensejo de deflagrar o trancamento da 

ação penal. ORDEM DENEGADA." (fl. 67). Alega que "(...) o fato é de atipicidade solar. 

Sim, porque, como demonstrado na inicial da impetração, o paciente, logo depois de ter 

efetuado a compra do relógio com o cartão de crédito que não lhe pertencia, 

voluntariamente arrependeu-se a tempo de evitar que o resultado se produzisse - que o 

crime se consumasse, portanto." (fl. 76). (...) É o relatório. A ordem há de ser denegada, nos 

peremptórios termos do parecer ministerial, verbis : "(...) O crime de estelionato consumou-

se em 26 de setembro de 2003, no momento em que o paciente efetuou a compra da res 

com cartão de crédito de terceiro, subtraído pouco antes, tendo havido obtenção de 

vantagem econômica. Aliás, no dia seguinte, em 27 de setembro de 2003, ele ainda tentou 

efetuar outra compra, sem sucesso. Apenas alguns dias depois, em 2 de outubro de 2003 (fl. 

18), com a descoberta de seu crime, é que o paciente retornou à loja para estornar a 

operação criminosa, pagando em dinheiro. Tendo ocorrido a consumação do delito do art. 

171 do Código Penal, não há que se falar em arrependimento eficaz, mas sim 

arrependimento posterior (art. 16 do CP), que não obsta a ação penal, mas apenas constitui 

                                                 
819

 Tradicionalmente o ressarcimento do dano é considerado apenas atenuante da pena, conforme 

jurisprudência do STF, RE 76747, Min. Djaci Falcão, j. 17/04/1974: ESTELIONATO. O RESSARCIMENTO 

DO DANO NÃO DESFIGURA O CRIME, FUNCIONANDO APENAS COMO ATENUANTE (ART. 48, IV, 
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causa de diminuição de pena. Com efeito, a reparação do dano antes do recebimento da 

denúncia não extingue a punibilidade, mas apenas minora a pena aplicada ao agente do 

delito. A título exemplificativo, cite-se o seguinte julgado deste Corte Superior de Justiça, 

litteris PENAL. PECULATO. RESSARCIMENTO DO DANO ANTES DO 

RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. PENA. 

REDUÇÃO OBRIGATÓRIA.  1. No arrependimento posterior (art. 16 do Código Penal), 

uma vez preenchidos os requisitos de crime cometido sem violência ou grave ameaça à 

pessoa e reparação do dano ou restituição da coisa até o recebimento da denúncia ou 

queixa, incide a causa obrigatória de diminuição da pena que não fica adstrita ao mínimo 

legal previsto . Se o ressarcimento é feito após aquele ato processual a hipótese se revela 

como simples atenuante (art. 65, III, "b", do Código Penal) balizada pelo mínimo legal 

previsto no tipo. 2. Recurso especial conhecido. 3. Extinção da punibilidade - prescrição. 

(RESP nº 154.587 /MG, 6a Turma, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, julgado em 

13/10/1998) O v. acórdão, portanto, decidiu com inteiro acerto a quaestio aventada. Opina 

o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL pelo desprovimento do recurso." (fls. 89/90).  

Confiram-se, a mais, os seguintes precedentes: "O delito de estelionato consuma-se com a 

obtenção da vantagem ilícita em prejuízo alheio. Desde que o sujeito ativo desfrute, durante 

algum tempo, da vantagem indevida, em prejuízo alheio, consuma-se o crime, que não 

desaparece pelo ressarcimento do dano.(STF, RT 605/422)”.
820 

 

Em sexto lugar porque a exigência da supressão ou redução do pagamento do tributo 

devido exclui a possibilidade de tipificação
821

 nos casos em que o crédito tributário é 

constituído com base em fatos geradores presumidos.  Fatos geradores presumidos consistem 

em uma presunção juris tatum de ocorrência de um fato gerador em face da verificação 

efetiva de um fato presuntivo.  

 

No âmbito da tributação do imposto de renda das pessoas jurídicas podem-se citar as 

seguintes presunções legais: a omissão de receita pela indicação na escrituração de saldo 

credor de caixa, ou pela falta de escrituração de pagamentos efetuados ou ainda pela  

                                                                                                                                                         
LETRA B DO CÓDIGO PENAL). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.Disponível em:< 

http://www.jf.jus.br/juris/unificada/Resposta.>. Acesso em: 14.01.2011.  
820

 STJ, RHC Recurso Ordinário em Habeas Corpus 17106, DJE 17.11.2008, RT Vol. 881, p. 542. 

Disponível em: http://www.jf.jus.br/juris/unificada/Resposta. Acesso em 4/01/2011. 
821

 Esta tese contém um Anexo em que é apresentado o pensamento da autora acerca da impossibilidade de 

tipificação do crime de sonegação fiscal no Brasil em face dos fatos geradores decorrentes de presunções legais 

tributárias por ausência de culpabilidade. Associando à norma estruturada segundo Karl Binding – tipo objetivo 

e tipo subjetivo - a regra matriz de incidência pensada por Paulo de Barros Carvalho, demonstrava a ausência do 

elemento subjetivo no tipo. Ainda que esse pensamento não estivesse incorreto, a impossibilidade era 
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manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada
822

; 

a  omissão de receita pelo suprimento de Caixa
823

; a  omissão de receita pela falta de emissão 

de nota fiscal
824

; o  arbitramento da receita por indícios de omissão identificados pelos valores 

efetivos das receitas auferidas pelo contribuinte em três dias alternados de um mesmo mês, 

necessariamente representativos das variações de funcionamento do estabelecimento ou da 

atividade, sendo que  a renda mensal arbitrada corresponde à multiplicação do valor 

correspondente à média das receitas apuradas pelo número de dias de funcionamento do 

estabelecimento naquele mês
825

; o arbitramento da receita pelo levantamento quantitativo por 

espécie de quantidade de matérias-primas e produtos intermediários utilizados no processo 

produtivo da pessoa jurídica
826

;  a omissão de receita apurada por meio dos valores creditados 

em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação 

aos quais o titular, pessoa jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante 

documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
827

; a 

distribuição disfarçada de lucros apurada pela alienação ou aquisição de ativo a ou de pessoa 

ligada por valor notoriamente inferior ao valor de mercado
828

.    

 

Como o direito penal não aceita presunções, exceto aquelas expressamente descritas 

como elementares do  tipo, levanta-se a indagação de se,  em todos os casos em que a 

supressão ou redução do tributo decorre de créditos tributários constituídos com base em fatos 

geradores presumidos, como nos casos acima relacionados, é possível a realização do crime 

de sonegação fiscal.  

 

Em sétimo lugar apresentam-se as  dúvidas quanto à possibilidade de caracterização 

do delito quando os rendimentos omitidos que derem margem à sonegação se originarem de 

atividades ilícitas.  De fato, “até que ponto constitui fraude fiscal a fuga do Fisco cuja base de 

incidência consiste em rendimentos ilícitos, como os provenientes do favorecimento à  

                                                                                                                                                         
logicamente anteriorvisto que a hipótese em questão era de ausência de tipicidade, por tratar-se de crime 

impossível em razão da ineficácia absoluta do meio de apuração do resultado exigido para sua  consumação.  
822

 Decre to -Lei  nº  1 .598,  de 1977,  ar t .  12,  §  2º ,  e  Lei  nº  9 .430,  de 1996 ,  ar t .  40.   
823 Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 12, § 3º, e Decreto-Lei nº 1.648, de 18 de dezembro de 1978, art. 1º, 

inciso II. 
824 Lei nº 8.846, de 1994, art. 2º. 
825 Lei nº 8.846, de 1994, art. 6º.  
826 Lei nº 9.430, de 1996, art. 41. 
827 Lei nº 9.430, de 1996, art. 42 
828 Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 60, e Decreto-Lei nº 2.065, de 1983, art. 20, inciso II. 
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prostituição e do tráfico de droga... dado que o sujeito para não incorrer no crime fiscal acaba 

por denunciar o seu crime de lenocínio ou de tráfico de estupefacientes”829.  

 

Por fim, em oitavo,  mas não menos importante, porque as condutas reprováveis, em 

um Estado social democrático de direito, não podem ser  simplesmente concebidas como as 

de „não pagar‟, isto é, de não satisfazer a obrigação objeto da relação jurídica tributária – o 

que equivale ao descumprimento da obrigação tributária principal - ou de „não fazer algo – 

que significa o descumprimento da obrigação tributária acessória.   

 

A reprovação penal deve recair sobre condutas que visem ao descumprimento do 

dever fundamental e solidário de contribuir para o financiamento do Estado e que provoca 

efeitos gravemente danosos à sociedade, ainda que também afetem o erário e as ordens e os 

sistemas tributário e econômico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
829

 SANTOS, André Teixeira dos.  O Crime de Fraude Fiscal. Um contributo para a configuração do tipo 

objectivo de ilícito a partir do bem jurídico. Coimbra: Coimbra, 2009, p. 20. 
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CAPÍTULO IV – O crime de sonegação fiscal e o bem jurídico 
imaterial de titularidade coletiva: o dever fundamental e 
solidário de pagar tributos não vinculados 

 

 

4.1 À guisa de introdução: considerações sobre os temas abordados nos 
Capítulos anteriores 

 

 

No crime de sonegação fiscal o relevante interesse social constitucionalmente 

legitimado que justifica a tutela penal não recai de forma direta e imediata sobre o erário,  ou 

sobre as ordens ou sistemas tributário ou econômico,  mas sobre o dever solidário e 

fundamental de pagar tributos não vinculados.   

 

É esse entendimento cujo acertamento espera-se demonstrar neste Capítulo Quatro,  

em que será analisado o tipo penal proposto configurado como crime de perigo abstrato.   

 

Essa compreensão do assunto foi formada ao longo dos vários anos dedicados à 

fiscalização e ao julgamento administrativo do cumprimento das obrigações tributárias 

principal e acessórias, que levaram à compreensão de ser equivocada a configuração atual do 

crime de sonegação fiscal previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/1990, que tem por bem jurídico 

tutelado o erário e é classificado como crime de dano e crime material. 

 

No intuito de demonstrar a exatidão dessa compreensão da matéria, procurou-se  

identificar o bem jurídico violado pela sonegação fiscal e, aditivamente, buscou-se verificar se 

esse bem jurídico – o dever fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados -  se 

adequaria à tutela penal.  

 

No primeiro capítulo foram analisadas as teorias que se desenvolveram em torno do 

conceito de bem jurídico e que atualmente reconhecem ou negam a relevância da 

identificação dos bens jurídicos no âmbito do direito penal.  
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Ao final, foi afirmada a relevância do bem jurídico como fundamento de legitimidade 

do direito penal, adotando-se a teoria constitucionalista do bem jurídico, elegendo como 

critério para identificação dos bens jurídicos  os valores consignados na Constituição
830

.   

  

 O bem jurídico foi então caracterizado como um valor, no sentido de ser um „atributo 

anímico-espiritual de especial transcendência para a auto-realização da pessoa em 

sociedade‟
831

.  Este valor deveria possuir substratos normativo e substancial
832

, isto é, estar 

previsto formalmente como objeto de tutela por meio de uma norma penal e, 

concomitantemente, ser materialmente merecedor de tal tutela.  

 

Em seguida foram examinados os caracteres essenciais dos bens jurídicos que 

possibilitaram a identificação do dever fundamental e solidário de pagar tributos não 

vinculados como o bem imaterial sobre o qual recai o interesse social evidenciado 

constitucionalmente de obter o financiamento solidário para o Estado e destinado à sociedade.  

 

De acordo com a teoria constitucionalista restrita adotada nesta tese, a vinculação entre 

bem jurídico e Constituição pode se apresentar de modo explícito ou implícito, nesse caso 

pela indicação da solidariedade como um dos objetivos do Estado, no art. 3º da Constituição e 

pela previsão de uma série de princípios referentes à Ordem Econômica e Financeira privada 

e, em seu  Título anterior – Título VI -   à Ordem Tributária e Financeira, da Carta, além dos 

princípios gerais da atividade econômica, relacionados no art. 170 da Constituição Federal de 

1988.   

 

Concluindo, não restam dúvidas de que atuação de todos os cidadãos de forma 

solidária,  no que concerne às Ordens Econômica e Tributária, é  interesse jurídico de status 

constitucional e como tal, compõe a pauta indicativa dos bens jurídicos penais.  

 

                                                 
830

 COELHO, Yuri Carneiro.Bem jurídico penal. Belo Horizonte: Mandamentos, 2003, p. 75.  
831

 “todos aquellos objetos que, siendo de utilidad para satisfacer necesidades personales, asumen una 

importancia de tal índole en el ámbito de la convivencia humana que son estimados acreedores de la máxima 

garantía del ordenamiento jurídico-penal” e “atributos anímico-espirituales de especial transcedencia para la 

autorrealización de la persona en sociedad, que repercuten de una forma inmanente en la propia estructura de 

configuración del núcleo social, en cuyo círculo se provee el desenvolvimiento de las aspiraciones individuales 

en un orden jurídico abstracto de libertad, respeto y colaboración recíprocos”. .NAVARRETE, Miguel 

Polaino. El injusto típico en la teoría del delito. Corrientes: Mave, 2000, pp. 491 e 492. 
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Ademais, o dever fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados é dotado de 

todos os atributos necessários à sua elevação à categoria de bem jurídico penal, pois possui 

como caracteres informadores  a objetividade, a valoração, a normatividade, a relatividade, a 

interrelacionalidade, a transcendência e a pluralidade
833

.   

 

No Capítulo II foi analisado o sistema econômico  e o dever fundamental e solidário 

de pagar tributos não vinculados, estabelecendo-se relações entre ambos, de modo a 

possibilitar a compreensão dos efeitos da tributação sobre a atividade econômica.   

 

Por essa razão a intervenção estatal – por meio de políticas fiscais e monetárias – não é 

apenas necessária ao adequado funcionamento da economia mas, principalmente, 

imprescindível para a sobrevivência da sociedade e para a realização da justiça social. 

   

Como já exposto,  a tributação é um dos mecanismos de adequação econômica e 

social.  Em outras palavras, o sistema tributário faz parte do sistema econômico e sobre ele 

exerce influências, que podem e devem ser direcionadas, pelo Estado, no sentido de evitar o 

desemprego ou a inflação, de possibilitar a redistribuição de renda e de financiar a prestação 

de serviços públicos e a  realização de investimentos necessários ao desenvolvimento do país.  

 

No entanto, não é possível identificar o bem jurídico tutelado pelo crime de sonegação 

fiscal com a ordem econômica, com as normas que preveem obrigações tributárias principais 

ou acessórias, ou ainda com os sistemas tributário e  econômico e seus mercados micro e 

macroeconômicos.  Afirmar que o direito penal protege a ordem econômica ou a ordem 

tributária  – o conjunto de normas que regula a economia e a tributação, respectivamente  – é 

mera tautologia, visto que todo o direito penal tem por fim evitar que normas jurídicas sejam 

violadas e sancionar as violações.  E compreender que o direito penal tutela os sistemas 

econômico e tributário  decorre de confundir o objeto sobre o qual recaem os efeitos da 

sonegação (os desequilíbrios na economia e na tributação ) com o bem jurídico tutelado.   

 

As dificuldades enfrentadas para identificar o bem jurídico tutelado no crime de 

sonegação fiscal decorrem em grande parte do fato de o direito penal econômico pertencer ao 
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direito penal secundário834 embora atualmente não se ponha  em dúvida sua existência.   Hoje 

o direito penal econômico pode ser  conceituado como “o conjunto de normas jurídico-penais 

que protegem a ordem econômica, entendida como a regulação jurídica da produção, 

distribuição e consumo de bens e serviços”
835

.    

 

Foi  afirmada a sede constitucional dos interesses jurídicos passíveis de tutela penal
836

, 

entre os quais se situam os sistemas econômico e tributário.  Assim, não restam dúvidas de 

que esses sistemas constituem interesses jurídicos de status constitucional e como tal, 

orientam a composição da pauta indicativa dos bens jurídicos penais. Esses interesses podem 

ser salvaguardados se for cumprido por cada um dos cidadãos  o dever fundamental e 

solidário de pagar tributos não vinculados.   

 

É, portanto, por meio desse vínculo de imputação lógica que se justifica a eleição do 

dever fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados como bem jurídico merecedor 

da tutela penal no crime de sonegação fiscal.  

 

Não se negou que o descumprimento das obrigações tributárias afeta, à primeira vista, 

a esfera patrimonial do Estado.  Afirmou-se, todavia,  que a ordem tributária não é estruturada 

exclusivamente por normas patrimoniais, nem tampouco o sistema tributário funciona movido 

unicamente por regras jurídicas que têm como fim exclusivo a obtenção de receitas para 

enriquecimento do Estado.  Ao contrário, o sistema tributário é parte integrante do sistema 

econômico, todo ele repleto de valores, posto que destinado ao bem comum.  
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 DIAS, Jorge de Figueiredo e ANDRADE, Manuel da Costa. O crime de fraude fiscal no novo Direito 

Penal Tributário Português (Considerações sobre a factualidade típica e o concurso de infracções). In: Direito 

Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários. Volume II. Coimbra: Coimbra, 1999, p. 418. 
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 “el conjunto de normas jurídico penales que protegen el orden económico entendidio como regulación 

jurídica de la produción, distribución  y consumo de bienes y servicios”. RIGHI, Esteban. Los Delitos 

Económicos. Buenos Aires: AdHoc Villela, 2000, p. 100.  
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 COELHO, Yuri Carneiro.Bem jurídico penal. Belo Horizonte: Mandamentos, 2003, p. 78.  FERRAJOLI, 

Luigi. Direito e Razão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, pp. 435 e 436. Ressalte-se que alguns aspectos 
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do Advogado, 2009, p. 19.   



 

 272  

Assim, refutou-se a concepção patrimonialista de bem jurídico penal tributário 

difundida nos países pesquisados – Alemanha, Espanha e Itália - e adotada pelo legislador 

pátrio por meio do art. 1º da Lei nº 8.137/1990.   

 

Verificou-se, ademais, que entre os tributos que compõem o sistema tributário 

nacional, são aqueles não vinculados837 os que ensejam a distribuição da carga tributária de 

acordo com a teoria do sacrifício
838

 e se adequam à realização da solidariedade prevista no art. 

1º da Constituição brasileira de 1988.  

 

No segundo Capítulo conclui-se que o dever de pagar impostos é um dever de 

contribuir, na medida da sua capacidade, para a realização das tarefas próprias do Estado, 

sobre ele recaindo o interesse constitucional e tornando-o apto a figurar como bem jurídico 

penal 

 

Encerrou-se o segundo capítulo com o exame do direito penal tributário, 

reconhecendo-se que atualmente não se pode negar  sua autonomia , conceituando-o como o 

conjunto de normas que punem condutas praticadas com o dolo de ocultar a capacidade 

contributiva e tendentes à liquidação de um valor menor de impostos
839

, ainda que estejam 

presentes outras características, como as relativas às sujeições ativa e passiva.    

 

No terceiro Capítulo foi examinado o crime de sonegação fiscal por meio de um breve 

resumo histórico  do direito nacional e, com mais detalhes, como atualmente tipificado no 

ordenamento jurídico pátrio. 
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 Tributos não vinculados são aqueles que correspondem a uma prestação unilateral, pois não há qualquer 

contraprestação específica dirigida ao contribuinte. NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar 

impostos.  Contributo para a compreensão constitucional do Estado fiscal contemporâneo. Coimbra: Almedina, 

1998, pp. 224 e 681. 
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 Do ponto de vista constitucional, tal conclusão é coerente com os princípios da igualdade material
838

 e da 

solidariedade
838
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Libro VII. AFTALIÓN, Enrique R. (Dir.). Buenos Aires: La Ley, 1969, p. 71. 
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Relevante apontar os problemas decorrentes da opção do legislador nacional, ao eleger 

como bem jurídico merecedor da tutela o erário, caracterizando o crime do art. 1º da Lei nº 

8.137/1990,  quanto à lesividade como crime de dano  e, no que tange à conduta objetiva, 

como crime material.  

 

Tais problemas levaram a considerar inadequada a configuração atual do crime de 

sonegação fiscal pelas razões sintetizadas a seguir : por exigir para a consumação a 

definitividade do lançamento; por permitir a utilização do direito penal como meio para 

cobrança de tributos; por possibilitar a aplicação do princípio da insignificância; por ensejar a 

extinção da punibilidade quando demonstrado o recolhimento do tributo sonegado (e mesmo a 

concessão de parcelamento), inclusive extensiva aos demais crimes patrimoniais praticados 

sem ameaça à pessoa;  porque a exigência da supressão ou redução do pagamento do tributo 

devido exclui a possibilidade de tipificação nos casos em que o crédito tributário é constituído 

com base em fatos geradores presumidos; por haver  dúvidas quanto à possibilidade de 

caracterização do delito quando os rendimentos omitidos que derem margem à sonegação se 

originarem de atividades ilícitas; porque as condutas reprováveis, em um Estado social 

democrático de direito não podem se simplesmente concebidas como as de „não pagar‟, isto é, 

não de  satisfazer a obrigação objeto da relação jurídica tributária – o que equivale ao 

descumprimento da obrigação tributária principal - ou de „não fazer algo – que significa o 

descumprimento da obrigação tributária acessória. 

 

O entendimento defendido nesta tese encontra apoio na Constituição brasileira de 

1988 que contempla, implicitamente,  o dever  solidário de pagar tributos não vinculados, 

conforme a capacidade econômica de cada um.  Podem ser citados o parágrafo 1º do art. 145, 

que determina o caráter pessoal dos impostos e sua graduação conforme a capacidade 

econômica,  o inciso IV do artigo 167,  que proíbe a vinculação das receitas dos impostos 

exceto para os casos previstos na própria Constituição, a exemplo da saúde, do ensino e da 

administração tributária e o inciso I do art 3º que indica a solidariedade como princípio 

orientador da organização social.  

 

Logo, a reprovação penal deve recair sobre condutas que visem ao descumprimento do 

dever fundamental e solidário de contribuir para o financiamento do Estado e que provoca 
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efeitos gravemente danosos aos sistemas tributário e econômico, pondo em risco a 

sobrevivência da sociedade. 

 

Concluiu-se o terceiro Capítulo com a identificação do bem jurídico objeto da tutela 

do crime de sonegação fiscal como o dever fundamental e solidário de pagar tributos não 

vinculados.  

 

Expostas as conclusões até o momento evidenciadas e os problemas decorrentes da 

tipificação, de lege lata, do delito de sonegação fiscal previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/1990, 

passa-se à exposição, de lege ferenda, da configuração que se demonstrará mais acertada para 

incriminação de condutas praticadas com o fim de se evadir do dever fundamental e solidário 

de financiar o Estado e a sociedade.  
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4.2 A sonegação fiscal como conduta que põe em perigo o dever 
fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados  

 

 

Constroem-se, a seguir, os contornos do crime de sonegação fiscal tendo por objeto de 

tutela o dever fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados.  

 

Inicialmente, cabe ressaltar que o crime de sonegação fiscal possui „natureza 

artificial‟
840

, posto que a tutela não recai sobre um bem que corresponde direta e 

explicitamente a um direito fundamental do cidadão, reconhecido pela Constituição.  Ao  

contrário, dirige-se a um valor criado pelo legislador originário. Em outras palavras, ao 

contrário dos delitos clássicos, como o homicídio, em que é possível identificar o bem 

jurídico – a vida – como “realidade ontológica e normativamente preexistente”
841

 à descrição 

normativa da  conduta proibida, o crime de sonegação fiscal – como aliás os crimes 

econômicos em geral – protegem um posterius em relação à ordem constitucional, ainda que 

identificável posto que contido implicitamente na Constituição.   Pertencem, portanto, ao 

chamado direito penal secundário842, sendo essa, inclusive, uma das características próprias do 

direito econômico.    

 

Como afirma Morales Prats843: 

 

“nas esferas de intervenção penal caracterizadas pela existência de um 

sistema jurídico instituído por um ordenamento jurídico extra-penal (cuja primeira 

                                                 
840
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 “en las esferas de intervención penal caracterizadas por la existencia de un sistema jurídico trabado, 

instituido  por el ordenamiento jurídico extra-penal (<<prima ratio>> jurídica), la acotación y delimitación del 

bien jurídico protegido no puede formularse según el entendimiento tradicional de tal concepto, esto es, como 

<<prius>> a la concreta configuración que el derecho positivo efectúa de los hechos típicos. En sectores, como 

el relativo a los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, la concreta delimitación del 

bien jurídico protegido reclama, en buena medida, la contemplación del referido concepto como un 

<<posterius>>, a inferir del propio contenido típico de los preceptos legales, en cuya configuración es 
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razão é jurídica) a identificação do bem jurídico protegido não pode se formulada 

segundo o entendimento tradicional desse conceito, isto é, como um prius à 

concreta configuração que o direito positivo efetua dos fatos típicos.  Em setores 

como o relativo aos delitos contra a Fazenda Pública e contra a Seguridade Social, 

a delimitação do bem jurídico protegido reclama o exame do conceito como um 

posterius, a ser inferido do próprio conteúdo típico dos preceitos legais, em cuja 

configuração é frequente a presença de elementos normativo-tributários”.   

 

Por esta razão, a identificação desse objeto – ainda que seja um objeto imaterial 

dotado de objetividade, na concepção de Navarrete844 - tem sido fonte de inúmeras 

divergências, como já exposto.   

 

Pode-se afirmar que na doutrina há duas grandes vertentes relativas ao bem jurídico 

penal tributário.  De modo simplificado para a primeira corrente a censura recai 

principalmente sobre o desvalor do resultado, enquanto para a segunda corrente o desvalor 

recai sobre a conduta.    

 

A fim de tornar mais clara essa exposição são resumidas a seguir as principais 

doutrinas  relativas aos bens jurídicos objeto de tutela penal no crime de sonegação fiscal:  

 

1. Teorias em que a ilicitude é centrada no desvalor do resultado ou teorias 

patrimonialistas  

 

1.1 O bem jurídico é o erário, que é efetivamente ferido em razão da falta de 

pagamento do tributo. A sonegação fiscal se equipara ao estelionato praticado contra o 

Estado.  A ilicitude da conduta decorre do prejuízo estatal em razão do descumprimento da 

obrigação tributária principal; 

 

                                                                                                                                                         
frecuente la presencia de elementos normativos-tributarios”.    PRATS, Fermín Morales. Artículo 305. In: 

OLIVARES, G. QUINTERO (Dir.). Comentarios al nuevo código penal.  Navarra: Aranzadi, 2005, p. 987. 
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 NAVARRETE, Miguel Polaino. El injusto típico en la teoría del delito. Corrientes: Mave, 2000, p. 497. 
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1.2 O bem jurídico é o patrimônio particular ou individual dos demais cidadãos, sobre 

os quais recai o ônus de financiar o Estado. Nesse caso a sonegação fiscal representa um 

estelionato, tendo por objeto material de ação um tributo não vinculado;       

 

2. Teorias em que a ilicitude é centrada no desvalor da conduta ou teorias 

funcionalistas e sistêmicas 

 

2.1 O bem jurídico é a fé pública, consistindo a sonegação em um delito de falsidade 

contra o Estado ou a administração pública; 

 

2.2 O bem jurídico é o dever de verdade e de colaboração com a administração 

tributária, que é posto em perigo.  O crime de sonegação fiscal se assemelha ao delito de 

desobediência. A ilicitude da conduta decorre do descumprimento de   obrigações tributárias 

acessórias; 

 

2.3 O bem jurídico é a ordem econômica ou a ordem tributária, compreendidas como 

conjunto de normas que regem a economia e a tributação, que é posto em perigo.  A ilicitude 

da conduta decorre do descumprimento de normas jurídicas;  

  

2.4 O bem jurídico é o sistema econômico ou o sistema tributário que representam o 

funcionamento das ordens econômica e tributária, posto em perigo.  A ilicitude da conduta 

decorre de possíveis desequilíbrios  sociais e econômicos  relativos à distribuição de renda, à 

inflação e ao desemprego, por exemplo.   

 

A primeira das correntes mencionadas,  já exposta quando da análise do delito previsto 

no art. 1º da Lei nº 8.137/1990, defende ser o crime de sonegação ou evasão fiscal um delito 

de dano, exigindo um resultado naturalístico para a sua consumação que é a supressão ou 

redução do tributo.  Segundo essa corrente, esse resultado naturalístico é necessário também 

para a caracterização do resultado jurídico, que é a lesão ao bem jurídico, no caso, o erário.  

 

Essa corrente é denominada patrimonialista pública, posto que preocupada 

essencialmente com o patrimônio do Estado,  ente com personalidade própria e distinto da 
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sociedade.  Consequentemente, essa teoria  considera o patrimônio estatal como um bem 

merecedor, por si só, da tutela penal independentemente de outros efeitos por ventura 

prejudiciais à ordem jurídica estatal ou à sociedade.   

 

No ordenamento jurídico pátrio  a Lei nº 8.137/1990, em seu art. 1º, tipificou o crime 

de sonegação fiscal associado a uma prejudicial tributária, assim entendida a necessidade de 

demonstração da evasão fiscal pela efetiva supressão ou redução do tributo.   Tal corrente  

possui como adeptos Klaus Tiedemann
845

, Joaquín Delgado García
846

, Elio Lo Monte
847

, 

Enrique Bacigalupo
848

, Córdoba Roda849   e Susana Sousa
850

 caracterizam a  evasão ou 

sonegação como crime material e de dano, assim como, entre os brasileiros, Andreas Eisele
851

 

e Pedro Roberto Decomain
852

.      

 

Nessa configuração, trata-se de crime de dano cuja consumação requer a solução de 

todas as dúvidas e controvérsias relativas ao tributo. A norma penal tutela o erário, tendo por 

objeto material de ação o tributo cujo recolhimento é reduzido ou suprimido .  Assemelha-se, 

a sonegação ou evasão fiscal ao crime de estelionato marcado pela especificidade de voltar-se 

contra o patrimônio do Estado
853

. 

 

Como já exposto, essas considerações sobre o crime de sonegação fiscal são 

compartilhadas tanto em âmbito nacional quanto pela doutrina internacional, tendo sido 

adotadas pelos ordenamentos jurídicos da Espanha854, Itália855 e Alemanha856. 
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 Ley Orgánica nº 10, de 23.11.1995, artículo 305:  

1. El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo 

el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta de retribuciones 

en especie obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre 

que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las 



 

 279  

                                                                                                                                                         
devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de 120.000 euros, será 

castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía. 

Las penas señaladas en el párrafo anterior se aplicarán en su mitad superior cuando la defraudación se 

cometiere concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: 

a. La utilización de persona o personas interpuestas de manera que quede oculta la identidad del 

verdadero obligado tributario. 

b. La especial trascendencia y gravedad de la defraudación atendiendo al importe de lo defraudado o a la 

existencia de una estructura organizativa que afecte o puede afectar a una pluralidad de obligados tributarios. 

Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener 

subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad 

Social durante el período de tres a seis años. 

2. A los efectos de determinar la cuantía mencionada en el apartado anterior, si se trata de tributos, 

retenciones, ingresos a cuenta o devoluciones, periódicos o de declaración periódica, se estará a lo defraudado 

en cada período impositivo o de declaración, y si éstos son inferiores a doce meses, el importe de lo defraudado 

se referirá al año natural. En los demás supuestos, la cuantía se entenderá referida a cada uno de los distintos 

conceptos por los que un hecho imponible sea susceptible de liquidación. 

3. Las mismas penas se impondrán cuando las conductas descritas en el apartado 1 de este artículo se 

cometan contra la Hacienda de la Comunidad Europea, siempre que la cuantía defraudada excediera de 50.000 

euros. 

4. Quedará exento de responsabilidad penal el que regularice su situación tributaria, en relación con las 

deudas a que se refiere el apartado primero de este artículo, antes de que se le haya notificado por la 

Administración tributaria la iniciación de actuaciones de comprobación tendentes a la determinación de las 

deudas tributarias objeto de regularización, o en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, 

antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración 

autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o cuando el 

Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la 

iniciación de diligencias. 

La exención de responsabilidad penal contemplada en el párrafo anterior alcanzará igualmente a dicho 

sujeto por las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, exclusivamente en 

relación a la deuda tributaria objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a 

la regularización de su situación tributaria. 

Disponível em: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t14.html. Acesso em: 22/11/2010.  
855

D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74: 

2. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per 

operazioni inesistenti. 

1. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al 

fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di 

fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle 

dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando 

tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei 

confronti dell'amministrazione finanziaria. 

3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a lire trecento 

milioni, si applica la reclusione da sei mesi a due anni. 

3. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. 

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, 

al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle 

scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad 

ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi 

per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente: 

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole 

imposte, a lire centocinquanta milioni; 

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, 

anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque 

per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in 

dichiarazione, o, comunque, è superiore a lire tre miliardi. 

4. Dichiarazione infedele. 
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1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di 

evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette 

imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, 

congiuntamente: 

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole 

imposte, a lire duecento milioni; 

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, 

anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al dieci per cento dell'ammontare 

complessivo degli elementi attivi indicati in 

dichiarazione, o, comunque, è superiore a lire quattro miliardi. 

5. Omessa dichiarazione. 

1. È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore 

aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando 

l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a lire centocinquanta milioni. 

2. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 

novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello 

prescritto. 

6. Tentativo. 

1. I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo. 

7. Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio. 

1. Non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le rilevazioni 

nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di 

determinazione dell'esercizio di competenza ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile, 

nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati 

comunque 

indicati nel bilancio. 

2. In ogni caso, non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le valutazioni estimative che, 

singolarmente considerate, differiscono in 

misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene 

conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste nel comma 1, lettere a) e b), dei medesimi 

articoli.  Disponível em: 

http://www.unionefiduciaria.it/italiano/Scudo%20Fiscale%20Normativa%20e%20Circolari/leggi%20e%20decre

ti/Decreto%20Legislativo%2074%20del%202000.pdf.. Acesso em: 22.11.2010. 
856

 Abgabenordnung, § 370, Steuerhinterziehung  

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer  

1

.  

den Finanzbehörden oder anderen Behörden über steuerlich erhebliche Tatsachen unrichtige oder 

unvollständige Angaben macht, 

2

.  
die Finanzbehörden pflichtwidrig über steuerlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis lässt oder 

3

.  
pflichtwidrig die Verwendung von Steuerzeichen oder Steuerstemplern unterlässt 

und dadurch Steuern verkürzt oder für sich oder einen anderen nicht gerechtfertigte Steuervorteile erlangt. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

(3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Ein 

besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter 

1

.  
in großem Ausmaß Steuern verkürzt oder nicht gerechtfertigte Steuervorteile erlangt, 

2

.  
seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträger missbraucht, 

3

.  
die Mithilfe eines Amtsträgers ausnutzt, der seine Befugnisse oder seine Stellung missbraucht, 

4

.  

unter Verwendung nachgemachter oder verfälschter Belege fortgesetzt Steuern verkürzt oder nicht 

gerechtfertigte Steuervorteile erlangt, oder 
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Transcrevem-se  aqui as palavras de Susana de Sousa que, com algumas variações, 

representam essa corrente de pensamento: “O bem jurídico-penal protegido pelos crimes 

fiscais coincide, assim, a nosso ver, com a obtenção das receitas fiscais”
857

.  

 

Ressalte-se que apesar de Klaus Tiedmann reconhecer claramente a natureza 

patrimonial da sonegação fiscal, não deixa de avistar que as receitas públicas somente 

legitimam a tutela penal “na medida em que cada uma delas é indispensável ao cumprimento 

dos fins estatais, sociais e econômicos”858.   

 

Em suma, o legislador, a jurisprudência e a doutrina dominante nacionais põem em 

relevo, na sonegação fiscal, o efetivo descumprimento da obrigação tributária principal, que é 

a obrigação imputada ao sujeito passivo de pagar o tributo devido e seus acessórios, ou seja, é 

                                                                                                                                                         

5

.  

als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung von Taten nach Absatz 1 verbunden hat, 

Umsatz- oder Verbrauchssteuern verkürzt oder nicht gerechtfertigte Umsatz- oder Verbrauchssteuervorteile 

erlangt. 

(4) Steuern sind namentlich dann verkürzt, wenn sie nicht, nicht in voller Höhe oder nicht rechtzeitig 

festgesetzt werden; dies gilt auch dann, wenn die Steuer vorläufig oder unter Vorbehalt der Nachprüfung 

festgesetzt wird oder eine Steueranmeldung einer Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der Nachprüfung 

gleichsteht. Steuervorteile sind auch Steuervergütungen; nicht gerechtfertigte Steuervorteile sind erlangt, soweit 

sie zu Unrecht gewährt oder belassen werden. Die Voraussetzungen der Sätze 1 und 2 sind auch dann erfüllt, 

wenn die Steuer, auf die sich die Tat bezieht, aus anderen Gründen hätte ermäßigt oder der Steuervorteil aus 

anderen Gründen hätte beansprucht werden können. 

(5) Die Tat kann auch hinsichtlich solcher Waren begangen werden, deren Einfuhr, Ausfuhr oder Durchfuhr 

verboten ist. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten auch dann, wenn sich die Tat auf Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben bezieht, die 

von einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften verwaltet werden oder die einem 

Mitgliedstaat der Europäischen Freihandelsassoziation oder einem mit dieser assoziierten Staat zustehen. Das 

Gleiche gilt, wenn sich die Tat auf Umsatzsteuern oder auf harmonisierte Verbrauchsteuern, für die in Artikel 3 

Abs. 1 der Richtlinie 92/12/EWG des Rates vom 25. Februar 1992 (ABl. EG Nr. L 76 S. 1) genannten Waren 

bezieht, die von einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften verwaltet werden. Die in Satz 2 

bezeichneten Taten werden nur verfolgt, wenn die Gegenseitigkeit zur Zeit der Tat verbürgt und dies in einer 

Rechtsverordnung nach Satz 4 festgestellt ist. Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, mit 

Zustimmung des Bundesrates in einer Rechtsverordnung festzustellen, im Hinblick auf welche Mitgliedstaaten 

der Europäischen Gemeinschaften Taten im Sinne des Satzes 2 wegen Verbürgung der Gegenseitigkeit zu 

verfolgen sind. 

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten unabhängig von dem Recht des Tatortes auch für Taten, die außerhalb des 

Geltungsbereiches dieses Gesetzes begangen werden 

Disponível em: http://dejure.org/gesetze/AO/370.html. Acesso em: 22../2010. 
857

 SOUSA, Susana Aires de. Sobre o bem jurídico-penal protegido nas incriminações fiscais. In.: Direito 

Penal Econômico e Europeu: Direito Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários. Volume III. 

Coimbra: Coimbra, 2009, p. 318.  
858

 “en la medida en que cada uno de ellos es indispensable para el cumplimiento de los fines estatales, 

sociales y económicos”.TIEDEMANN,Klaus. Poder económico y delito (Introducción al Derecho Penal 

Económico y la Empresa). Barcelona: Ariel, 1985, p. 92.  
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uma obrigação de natureza patrimonial nos termos do § 1º do art. 113 do Código Tributário 

Nacional
859

. 

 

Para essa primeira vertente os argumentos que acolhem como bem jurídico o erário e 

caracterizam o crime como de dano se baseiam, de modo geral,  em duas principais 

considerações:  a primeira, de base tradicionalista860, entende que o delitos tributários são, 

como sempre o foi o descaminho, um crime contra o „patrimônio do Estado‟; a segunda, mais 

atual, se embasa em razões garantistas, alertando sobre os perigos da adoção de penas em 

razão do „desvalor da conduta‟
861

 que deixam de considerar os resultados porventura 

alcançados  e a lesão ou ameaça de lesão, em concreto, do bem jurídico
862

.   

 

Transcrevem-se as palavras de Ihering, para indicar, mais uma vez, a inadequação de 

configurar a sonegação fiscal como crime patrimonial:   

 

“Lembro-me de ter ouvido falar de um juiz que, em vista do diminuto valor 

de um litígio, e para se desembaraçar de um processo intrincado, havia oferecido 

pagar do seu próprio bolso ao litigante. E indignou-se vivamente por este recursar 

os seus oferecimentos. Este homem de direito não podia conceber que para o 

litigante se tratava do seu direito e não do seu dinheiro, e não temos que dirigir-lhe 

uma grave censura, porque ele podia devolver esta censura à ciência”
863

.  

 

                                                 
859

 Art. 113, § 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador , tem por objeto o 

pagamento de tributo ou penalidade e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.  Disponível em: < 

http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>. Acesso em: 19/08/2010. 
860

 Já nas últimas décadas do século XIX Franz von Liszt afirmava que “em matéria de impostos e de direitos 

aduaneiros, ...  era costume se capitularem os delitos contra as rendas públicas no injusto policial”, ou seja, 

administrativamente e não judicialmente.  Continuava o jurista afirmando que as cominações penais contidas nas 

leis fiscais e aduaneiras formam uma “mina de notáveis singularidades em matéria de Direito Penal”, seja pelo 

predomínio de interesses puramente fiscais, ou pela ideia de intimidação, ou pelo esforço em estabelecer uma 

equação entre o crime e a pena expressa em cifras.   Enfim, àquela época a sonegação era ação contra “as rendas 

do Império”. LISZT, Franz von. Tratado de Direito Penal. Tomo II. Campinas: Russell, 2003, p. 460. 
861

 Não se pode esquecer todavia, as características especiais da criminalidade tributária  – em especial o fato 

de a conduta criminosa ser, essencialmente, uma atividade empresarial de baixo grau de reprovação social, , 

praticada em, geral, por pessoas de alto poder econômico, social e elevado nível educacional, ao menos no 

Brasil. CIPRIANI, Mario Luís. Direito penal econômico e legitimação da intervenção estatal. In: D‟ÁVILA, 

Fábio Roberto e SOUZA, Paulo Vinícius (Org.). Direito Penal Secundário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2006, p. 438. 
862

 MONTE, Elio Lo. L’illecito penale tributario tra tecniche di tutela ed esigenze di riforma. Verona: 

CEDAM, 1996, p. 258.  O mesmo autor, em Principios de Derecho Penal Tributario. Buenos Aires: B de F, 

2006, p. 5. 
863

 IHERING, Rudolf von. A Luta pelo Direito. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 80. 
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Para a chamada „teoria patrimonialista individual‟  ou „privada‟, há na sonegação 

fiscal uma lesão ao patrimônio particular ou privado dos demais cidadãos sobre os quais recai 

o ônus de financiar os serviços públicos em razão da falta de pagamento dos tributos pelo 

agente
864

.   

 

Apesar de ser verdadeira a transferência do ônus da tributação, não é possível eleger 

como bem jurídico merecedor da tutela penal o patrimônio privados dos contribuintes, até 

pela impossibilidade de se estabelecer um nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o 

prejuízo patrimonial.  Essa conexão somente seria possível se o método  de distribuição da 

carga tributária adotado fosse pautado inteiramente pela teoria do benefício, de modo que se 

soubesse exatamente quanto cada cidadão delinquente deveria pagar por cada um dos serviços 

por ele recebidos (e não pagou), versus quanto cada cidadão honesto teve que pagar por esses 

serviços (sem tê-los recebido)
865

.  

 

A segunda vertente abrange diversas correntes que podem ser agrupadas sob uma 

visão funcionalista
866

 ou sistêmica
867

, por se preocuparem principalmente com os efeitos 

jurídicos,  sociais  ou econômicos  produzidos pela conduta que tenha por finalidade a 

sonegação  ou a evasão fiscal, no sentido de visarem à falta – total ou parcial – do pagamento 

de tributos ou à obtenção de benefícios fiscais indevidos.   

 

Nota-se um aspecto comum às concepões patrimonialistas e funcionalistas, relativo ao 

elemento subjetivo do tipo que exige, sempre, a finalidade de obter vantagem tributária 

indevida
868

, seja pela redução ou supressão do tributo devido, seja pela percepção de 

benefícios fiscais impróprios.  

 

                                                 
864

 FUENTE, María Lourdes Baza de la. El Delito Fiscal: particular referencia al artículo 305 del Código 

Penal. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, s/d, p. 116. 
865

 DELOGU, Tullio. L‟Oggeto giuridico dei Reati Fiscali. In.: Studi in Onoredi di Francesco Antolisei, 

Vol. I. Milano: Giuffrè, 1965, pp. 412 e 413. 
866

 SOUSA, Susana Aires de.  Sobre o bem jurídico-penal protegido nas incriminações fiscais. In.: Direito 

Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários. Volume III. Coimbra: Coimbra, 2009, p. 295. 
867

 ANDRADE, Manuel da Costa. A fraude fiscal – Dez anos depois, ainda um „crime de resultado cortado‟? 

In: Direito Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários. Volume III. Coimbra: Coimbra, 2009,  p. 270. 
868

 DIAS, Jorge de Figueiredo e ANDRADE, Manuel da Costa. O crime de fraude fiscal no novo Direito 

Penal Tributário Português (Considerações sobre a factualidade típica e o concurso de infracções). In: Direito 

Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários. Volume II. Coimbra: Coimbra, 1999,  p. 422. 
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É por essa razão que Manuel da Costa Andrade afirma que, quer seja considerado 

delito de dano ou de perigo, o “resultado  patrimonial dano/vantagem tinha de ser almejado 

pelo agente”
869

. 

 

Ensina Enrique Bacigalupo que a sonegação fiscal constava nos códigos criminais em 

tempos idos  junto aos crimes de falsidade ideológica praticados contra o Estado870.  

Atualmente esse pensamento é rejeitado por ausência de dolo, entendendo-se que as  

falsidades são subsumidas no crime de sonegação fiscal. Como explica Bustos Ramírez871,  a 

questão não reside “na veracidade jurídica das condutas, mas no ânimo de defraudar do 

sujeito”. 

 

No que tange às correntes funcionalistas, predomina na doutrina a tese de que o bem 

jurídico tutelado na sonegação fiscal é o dever de verdade e de colaboração, do que resulta a  

incriminação de condutas que refletem basicamente o descumprimento de deveres formais 

exigidos pela administração tributária872.  Haveria uma equiparação da sonegação fiscal ao 

delito de desobediência relativamente às obrigações tributárias acessórias.  

 

A autora Eliana Gersão assim se expressa no tocante ao bem jurídico atingido pelo 

crime de sonegação fiscal: 

 

“o acento tônico da actividade delituosa não está mais na evasão, mas 

sim... na falta de cumprimento dos deveres, preparatórios ou acessórios da 

obrigação fiscal, impostos pela lei em ordem a garantir um funcionamento tanto 

quanto possível perfeito do sistema tributário”
873

. 

 

                                                 
869

 ANDRADE, Manuel da Costa. A fraude fiscal – Dez anos depois, ainda um „crime de resultado cortado‟? 

In.: Direito Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários, Volume III, Coimbra: Coimbra, pp. 256 e 257. 
870

 BACIGALUPO, Enrique. El delito fiscal en España. In: Revista da Faculdad de Derecho de la 

Universidad Complutense de Madrid. Número 56. Madrid: 1979, p. 82. 
871

 “en la veracidad juridica de las actuaciones, sino en el ánimo de defraudar del sujeto”.RAMÍREZ, Juan 

J. Bustos e REIG, Javier Boix. Los delitos contra la Hacienda Pública. Madrid: Tecnos, 1987, pp. 16 e 17.  
872

 BACIGALUPO, Enrique. El delito fiscal en España. In: Revista da Faculdad de Derecho de la 

Universidad Complutense de Madrid. Número 56. Madrid: 1979, p. 82. 
873

 GERSÃO, Eliana de. O crime de fraude fiscal no novo Direito Penal Tributário português. In.: Direito 

Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários. Volume II. Coimbra: Coimbra, 1999, p. 87.    
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Manuel da Costa Andrade conclui, referindo-se a seu entendimento atual, de 2009,  em 

relação àquele manifestado em 1999  que “hoje, como então, consideramos mais correcto o 

entendimento que define  a verdade/transparência como o bem jurídico típico da Fraude 

fiscal”
874

. 

 

Para  Silva Dias: 

 

 “a nova política fiscal solicita a colaboração do contribuinte, sujeitando-o 

a uma multiplicidade de deveres preparatórios ou acessórios da obrigação tributária 

principal, cuja violação consubstancia também o desvalor da acção nos crimes ou 

nas contra-ordenações fiscais, conforme a respectiva gravidade”
875

.  

 

Vê-se que o cerne da conduta ilícita, no caso,  não é mais o efetivo descumprimento da 

obrigação tributária principal – o pagamento do tributo e seus acessórios – mas o 

desatendimento às  chamadas obrigações tributárias acessórias, assim definidas no § 2º do art. 

113 do Código Tributário Nacional: “A obrigação acessória ... tem por objeto as prestações, 

positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos 

tributos”.  

 

Também nesse caso há equívoco na identificação do bem jurídico, face à ausência de 

dolo de fraudar o fisco, visto que a mera desobediência a deveres de cadastramento, por 

exemplo, desacompanhada de qualquer intuito de burlar o fisco, não pode caracterizar a 

sonegação876.  Seguindo esse entendimento, o crime de sonegação ou evasão fiscal poderia, 

quando muito, equiparar-se ao delito de falsidade, acrescido da intenção de produzir resultado 

lesivo sobre o patrimônio estatal
877

.   
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 ANDRADE, Manuel da Costa. A fraude fiscal – Dez anos depois, ainda um „crime de resultado cortado‟? 

In.: Direito Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários, Volume III, Coimbra: Coimbra 2009, p. 277. 
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 DIAS, Augusto Silva. O novo Direito Penal Fiscal Não Aduaneiro (Decreto-Lei nº 20-A/90, de 15 de 

Janeiro). In.: Direito Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários. Volume II. Coimbra: Coimbra, 1999, 

p. 265. 
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 BUJANDA, Fernando Sainz de. Notas de Derecho Financiero. Introducción y Parte General. Tomo I. 

Volumen II. Madrid: Tecnos, 1967, pp. 203 e 210.  
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Penal Tributário Português (Considerações sobre a factualidade típica e o concurso de infracções). In: Direito 
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Tanto as correntes patrimonialistas quanto a funcionalista associada ao dever de 

colaboração advogam que a conduta ilícita se caracteriza pelo descumprimento das obrigações 

tributárias principal (de pagar) e acessórias (de fazer ou  permitir que se faça algo no interesse 

da administração fiscal), respectivamente. Essas posturas revelam o vazio valorativo da 

proteção penal pretendida pois o cumprimento de obrigações tributárias não possui, por si só, 

os caracteres informadores dos bens jurídicos penais, a começar pelo status constitucional.  

 

No que se refere à teoria  de que o bem jurídico é o conjunto de normas que rege a 

economia e a tributação,  nota-se que essa opção implica a afirmação de que a ilicitude da 

conduta decorre do simples descumprimento de normas jurídicas.   

 

Apontam o defensores desse entendimento  que o Estado é o detentor do poder-dever  

de estabelecer a relação jurídica obrigacional e exigir o seu cumprimento878 , este  merecedor 

da proteção penal.   

 

Cita-se Cardoso da Costa, que  afirma que o bem jurídico é o “dever de assegurar ou 

garantir a realização do imposto”
879

. No Brasil, entende Baltazar Jr. que a tutela penal incide 

sobre a “Ordem Tributária”
880

.   Pode ser citado também Andrade Filho, para quem o bem 

jurídico que a lei quis tutelar foi “o direito que o Estado tem de instituir e cobrar impostos e 

contribuições” 
881

. 

 

Nesse sentido, deve-se considerar  que quaisquer relações jurídicas tributárias 

decorrem imediatamente da lei (que prevê uma hipótese de incidência) e do fato gerador (que 

se subsume à referida hipótese).   Constata-se que, quer se preocupem com o estabelecimento 

da relação jurídica tributária (a obrigação tributária),  quer com seu cumprimento (o 

pagamento do tributo ou a realização dos deveres formais ou instrumentais acessórios)  , essa 

teoria  considera ser a ordem tributária o interesse juridicamente relevante, a tal ponto que o 

torna merecedor da tutela penal.  
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 ROYO, Fernando Perez. Los delitos y las infracciones en materia tributaria. In: Instituto de Estudios 

Fiscales. Madrid: Ministerio de Economía y Hacienda, 1986, p. 64.   
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 COSTA, José Manuel M. Cardoso da. Curso de Direito Fiscal. Coimbra: Almedina, 1970, p. 87. 
880
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Confunde-se  essa teoria em vários sentidos:  primeiro porque a expectativa de 

obediência às normas jurídicas é própria de todo o direito, não permitindo sua identificação 

com um bem jurídico penal específico;  em segundo lugar, porque não distinguem o meio 

pelo qual se fere o bem jurídico – deixar de cumprir as normas que preveem as obrigações 

tributárias - com o próprio bem jurídico tutelado, que é o dever fundamental e solidário de 

pagar tributos não vinculados.  Ou  seja, para essas teorias protege-se o bem jurídico „meio‟ e 

não o bem jurídico „fim‟882. 

 

Ademais, não parece constar, da Constituição Federal de 1988, que o cumprimento de 

obrigações tributárias principais e acessórias sejam valores que, por si sós, mereçam proteção, 

como ocorre claramente, com a vida e a liberdade, expressamente mencionados no texto 

constitucional ou de forma implícita quanto ao dever solidário de financiar o Estado. 

 

Há, por outro lado, entre as teses funcionalistas/sistêmicas, aquelas que veem na 

sonegação fiscal um crime contra o sistema econômico e o sistema tributário.   Tratam-se de 

teorias que enfocam as consequências da lesão ao bem jurídico, evidenciadas pelos  desajustes 

que tais condutas causam na sociedade, notadamente pela via econômica e já bastante 

examinados no Capítulo II desta tese. De fato, não restam dúvidas que as consequências da 

criminalidade fiscal sobre a economia são um fator extremamente relevante para justificação 

da intervenção penal.    

 

Citando a lei alemã de 1959 (Reichsabgabenordenung), Nelson Hungria afirmava em 

meados do século passado que: “No Brasil, a adoção de tais critérios impõe-se com urgência, 

para coibir o crescente êxito dos contrabandistas e fraudadores do fisco que chegam a 

ameaçar a própria política financeira e cambial, na sua segurança e adequação”883. 

 

Entre os autores que defendem esse entendimento,  também vale mencionar Bajo 

Fernandéz:  

 

                                                 
882

 SANTOS, André Teixeira dos.  O Crime de Fraude Fiscal. Um contributo para a configuração do tipo 

objectivo de ilícito a partir do bem jurídico. Coimbra: Coimbra, 2009, 95. 
883

 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Arts. 1º a 10. Volume I, Tomo I. Rio de Janeiro: 

Forense, 1977, p. 295. 
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“em sentido amplo, delito econômico seria aquela infração que, afectando 

um bem jurídico patrimonial individual, lesa ou põe em perigo, num segundo 

momento, a regulação jurídica da produção, distribuição e consumo de bens e 

serviços; em sentido estrito, trata-se de uma infração jurídica do intervencionismo 

estatal na economia do país”
884

. 

 

Ainda  no sentido de haver lesão ao sistema fiscal, pois os tributos seriam utilizados 

para finalidades econômicas se pronuncia Tullio Delogu
885

, defendendo que o interesse a ser 

defendido é o da obtenção pelo Estado do máximo de entradas com o mínimo de sacrifício 

para os contribuintes886.   

 

Igualmente André dos Santos887 afirma que “o objeto de tutela é o sistema fiscal” 

compreendido como o “sustento dos gastos públicos afectos à prossecução das funções do 

Estado e como redistribuição de riqueza que deve operar mediante os impostos”.   

 

De mesma forma Bustos Ramírez,  entende que o bem jurídico é o sistema econômico 

ou o sistema tributário, afirmando que o delito fiscal ataca “a tarefa do Estado de atender às 

necessidades de todos e não apenas de alguns poucos”888.   

 

Esse entendimento é refutado por Elio Lo Monte para quem, ao se eleger como bem 

jurídico tutelado o direito do Estado à imposição tributária, confunde-se o objeto de tutela 

com a razão, ou o fundamento, da tutela penal
889

. 

 

Não há razões para concordar com qualquer das correntes acima expostas. A ilicitude 

não reside no resultado – o dano ao erário ou aos sistemas econômico ou tributário  – nem 
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 FERNANDÉZ, Bajo.  Poder Económico y Delito. (Introducción al Derecho Penal Económico y de la 

Empresa). Barcelona: Ariel, 1958, p. 20.  
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 DELOGU, Tullio. L‟Oggeto giuridico dei Reati Fiscali. In.: Studi in Onoredi di Francesco Antolisei, 

Vol. I. Milano: Giuffrè, 1965, p.411. 
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tampouco na conduta de descumprir normas – sejam elas referentes às regras econômicas ou 

tributárias.  Não se afirma com isso que os efeitos decorrentes de tais condutas inexistam. Ao 

contrário,  sabe-se que a sonegação afeta o erário reduzindo o patrimônio estatal;  também 

procura-se  demonstrar, inclusive por meio de cálculos matemáticos, os efeitos da sonegação 

sobre a tributação e a economia, pelos desequilíbrios que pode causar.   

 

Ademais, não se está aqui diante de um delito pluriofensivo890.  O que há é uma 

pluralidade de efeitos que atingem ou põem em perigo uma diversidade de bens e valores, 

sendo que entre esses somente um é merecedor da tutela penal: o dever fundamental e 

solidário de pagar tributos não vinculados. Tal qual o crime de poluição891, que afeta uma 

diversidades de bens e valores, mas que atinge o bem jurídico „meio-ambiente‟, a sonegação 

fiscal atinge o dever de todos de colaborar com o financiamento da sociedade.  

 

Quando se afirma que a tributação não é um fim em si mesmo, e que os impostos têm 

a função primordial de financiar as atividades do Estado voltadas para o bem comum892, torna-

se evidente que a sonegação fiscal não fere o patrimônio estatal, mas o dever de cada um e de 

todos de contribuir para o financiamento do Estado.  

 

O que se percebe claramente é que as condutas que visam ao inadimplemento do dever 

de pagar impostos já há muito deixaram de ser neutras do ponto de vista ético face a um 

Estado social que não arrecada para si, mas para garantir a todos uma existência digna.  

Notadamente quando a essa configuração de Estado está  associada a distribuição da carga 

                                                 
890

 Parte da doutrina aponta diversos bens jurídicos atingidos pelo crime de sonegação fiscal: de forma direta 

o patrimônio público e, de modo indireto “la integridad del orden económico en sentido estricto, la cual deviene 
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Martinez. El delito fiscal. Madrid: Montecorvo, 1982, p. 211. 
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tributária conforme o método da quotidade893, orientado pela teoria ou princípio do 

sacrifício894,  que possui por parâmetro de incidência a capacidade econômica.    

 

Ainda que à primeira vista as condutas descritas no art. 1º da Lei nº 8.137/1990 

pareçam lesar o patrimônio estatal – por afetarem o erário - ou a colaboração que deve o 

cidadão ao Estado – porque deixam a administração tributária desprovida dos elementos 

necessários à sua atuação - ou ainda por provocarem efeitos sobre a economia, causando 

inflação ou desemprego -  o bem jurídico ferido é o dever de pagar impostos, pelo significado 

que tal dever possui.   

 

Afinal, é por meio do financiamento solidário do Estado – que é um Estado social 

democrático de direito895 e ao mesmo tempo um Estado fiscal896 -  que são efetivadas todas as 

funções estatais.  A consciência de um dever de contribuir com o financiamento do Estado 

fiscal
897

 evoluiu juntamente com o conceito de Estado social, quando o Estado passou a 

garantir direitos sociais positivos, necessitando, assim, de um volume cada vez maior de 

recursos
898

.   
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contribuinte encontra na lei a parte que lhe incumbe pagar”. BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à Ciência 
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Luiz Regis. Bem jurídico-penal e Constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 62. 
896
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originárias do seu próprio patrimônio. NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos.  
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Como observa Héctor Villegas, tais condutas constituem um sério ataque ao Estado, à 

comunidade em geral e mesmo aos demais contribuintes em especial, na medida do 

incremento necessário em suas contribuições para compensar as quantias evadidas pelos 

sonegadores.
899

.   

 

Enfim, o valor sobre o qual recai o interesse constitucionalmente previsto é o dever de 

contribuir para o financiamento de um Estado voltado para a realização do bem comum.   

 

É interessante notar que a existência de um „dever de pagar tributos‟ é reconhecida por 

diversos doutrinadores penalistas, como Claus Roxin, quando afirma que: 

 

  “mesmo o dever de pagar impostos, detestado com frequência pelos 

cidadãos, não busca o enriquecimento do Estado, mas o benefício do particular que 

está sujeito às contribuições do Estado que são financiadas precisamente através 

dos gravames”
900

.    

 

Com o mesmo pensamento de Claus Roxin,  Eugenio Simón Acosta  identifica o bem 

jurídico como  “o direito-dever de solidariedade cidadã que constitui o fundamento do sistema 

tributário”
901

 . Para este autor, o tributo é o instituto capaz de compatibilizar os valores de 

igualdade e de liberdade, que se encontram em permanente tensão social.     

 

Também Maria Beatrice Mirri afirma que o objeto da tutela penal, apesar de 

mensurável in pecunia, é o “valor de solidariedade como regra fundamental da 

coletividade”
902

.  
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No âmbito da doutrina nacional deve-se mencionar Baltazar Jr. que afirma haver um 

dever de todos de contribuir para o sustento dos gastos públicos de acordo com sua 

capacidade econômica e que: 

 

 “tal dever pode ser extraído dos objetivos de construção de uma sociedade 

justa e solidária (art. 3º,  I) e de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais (art. 3º, III), além do princípio da capacidade 

contributiva, objeto do §1º do art. 145 da CF”
903

.   

 

Este autor, no entanto,  reclama a tutela penal para a ordem tributária, como já 

exposto904.  

 

Lembre-se, por oportuno, que a afirmação quase unânime entre doutrinadores 

nacionais (também apoiados pela jurisprudência) e estrangeiros, de que o bem jurídico 

tutelado no crime de sonegação fiscal é o erário – que tem como consequências a indicação do 

Estado como sujeito passivo, e de que o delito é de dano e crime  material – assemelha-se  ao 

equívoco que existia no século XIX relativamente ao crime de moeda falsa.   

 

Duzentos anos após o crime de moeda falsa ter sido inserido no Código da Baviera de 

1813 não mais como delito patrimonial contra o tesouro mas, de forma  inovadora para a 

época, como delito de perigo contra a fé pública, a doutrina atual ainda insiste em atribuir à 

sonegação fiscal natureza patrimonial.    

 

Explica Nelson Hungria que o reconhecimento da fé pública905 como interesse 

juridicamente tutelado  apesar de remontar ao direito romano  somente tomou a forma como 

atualmente concebido no início do século XIX, no já citado Código da Baviera e no Código 

de Oldenburgo de 1814906.    Continua o autor informando que a fé pública, justamente por 
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caracterizar um bem jurídico imaterial, tinha sua escolha como objeto da tutela penal 

contestada por doutrinadores do porte de von Liszt e Karl Binding.   

 

Naquele momento da história do direito penal  entendia-se que os  crimes de falsidade 

protegiam “os sinais representativos de valor (wertzeichen) e os documentos, não pela 

confiança que despertam, mas porque, com a lesão de sua integridade, são ameaçados 

interesses ou bens jurídicos de vária natureza: os interesses patrimoniais do indivíduo (die 

Vernögensinteressen des einzeln), o interesse público na segurança das relações jurídicas (das 

Interesse des Publikums an der Sicherheit des rechtlichen Verkehrs), o privilégio monetário 

do Estado (die Munzhoheit des Staats), os meios de prova (Beweismitteln)”907.    

 

A moeda falsa seria, assim, um crime patrimonial contra o tesouro público e a 

propriedade pública, como constava inclusive do Código Criminal do Império, em seu Título 

VI, Capítulo II,  art. 173908. 

 

Atualmente não mais se duvida que a fé pública – bem jurídico ideal, imaterial, 

abstrato - é o bem jurídico objeto da tutela do falso numário909.  Para Nelson Hungria e 

Heleno Cláudio Fragoso  é justamente essa objetividade que distingue o delito de moeda falsa 

do estelionato – uma  fraude patrimonial – e enseja sua caracterização como crime formal em 

que basta a editio falsi apta a enganar, dispensada a efetiva ocorrência de um eventus 

damni910.   

 

Logo, a  falsidade numária é crime de perigo, bastando para sua configuração a 

potencialidade de ofensa à fé pública.  É delito de perigo abstrato, “pois não há   meio de 

medir o abalo para a fé pública, em razão da natureza do bem jurídico”911.   É crime formal ou 
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de consumação antecipada, e as ações subsequentes à falsificação levam ao exaurimento do 

delito912. 

 

Esses aspectos relativos ao crime de moeda falsa – e que foram frutos do 

amadurecimento da ciência penal – se adequam, respeitadas as diferenças, ao delito de 

sonegação fiscal.  

 

As  controvérsias atualmente vigentes acerca do bem jurídico tutelado pelo crime de 

sonegação fiscal – que de modo simplificado levam ao embate entre as teorias 

patrimonialistas e sistêmicas -  estão a percorrer a trilha traçada ao longo do século XIX  e na 

primeira metade do século  XX quando se firmou, ao fim, o reconhecimento da moeda falsa  

como delito de perigo abstrato e formal.  

    

Por fim,  o entendimento defendido nesta tese encontra apoio na Constituição 

brasileira de 1988 que contempla, implicitamente,  o dever  solidário de pagar tributos não 

vinculados conforme a capacidade econômica de cada um.  Podem ser citados o parágrafo 1º 

do art. 145, que determina o caráter pessoal dos impostos e sua graduação conforme a 

capacidade econômica,   o inciso IV do artigo 167,  que proíbe a vinculação das receitas dos 

impostos exceto para os casos previstos na própria Constituição, a exemplo da saúde, do 

ensino e da administração tributária e o inciso I do artigo 3º da Carta que contempla a 

solidariedade como critério orientador da construção da sociedade.  

 

Identifica-se assim o bem jurídico objeto da tutela do crime de sonegação fiscal com o 

dever fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados.  
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4.3   O crime de sonegação fiscal proposto nesta tese: um crime de 
perigo abstrato tendo por objeto de tutela o dever fundamental e 
solidário de pagar tributos não vinculados  

 

 

4.3.1 A descrição da conduta típica: a sonegação e a 

fraude fiscais 

 

Fixado que a tutela penal recai sobre o dever fundamental e solidário de pagar tributos 

não vinculados, indaga-se como deve ser tipificado o delito de sonegação fiscal. 

 

Ressalte-se que, em sua configuração atualmente prevista tipificada no art. 1º da Lei nº 

8.137/1990, o crime de sonegação fiscal tem por objeto de tutela o erário e é classificado 

como delito de dano, de natureza material,  exigindo para sua consumação a supressão ou a 

redução do tributo.   

 

A conduta considerada crime de sonegação fiscal deve ser descrita conforme abaixo:  

 

“Fazer declaração falsa ou omitir declaração verdadeira sobre rendas, bens 

ou fatos, ou empregar qualquer outra fraude com o fim de eximir-se, total ou 

parcialmente, do pagamento de tributos não vinculados.   

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.” 

 

Da proposta formulada nesta tese – a eleição do dever fundamental e solidário de 

pagar tributos não vinculados como bem jurídico merecedor da tutela no crime de sonegação 

fiscal – revelam-se importantes consequências: 

 

i) a primeira diz respeito à  titularidade do bem jurídico protegido,  que é da sociedade; 

 

(ii) a segunda, que diz respeito à natureza imaterial do bem jurídico;  

 

(iii) a terceira, referente à  lesividade da conduta, que o torna  um crime de perigo 

abstrato;  
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(iv) a quarta, relativa à conduta objetivamente considerada, que o caracteriza como  

delito formal ou de resultado cortado; 

 

(v) a quinta, concernente ao elemento subjetivo do tipo, composto por dolo genérico 

de praticar a conduta,  associado à especial intenção  de se eximir do pagamento dos tributos, 

pelo que o delito é considerado crime de tendência interna transcendente.     
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4.3.2  A legitimação da antecipação da tutela no crime 

de sonegação fiscal: a punição ao descumprimento do 

dever-de-cuidado 

 

É proposta nesta tese a caracterização de crime de sonegação fiscal tendo por objeto de 

tutela o dever fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados, de titularidade da 

sociedade, configurado como delito de perigo abstrato,  formal e requerendo além do dolo do 

tipo a especial intenção de se eximir do pagamento dos referidos tributos.  

 

Ponto de partida para o exame da configuração proposta é indagar o que legitima, no 

caso,  a opção pela antecipação da tutela penal?  

 

Há três grandes fontes de justificação da configuração da sonegação fiscal como delito 

de perigo abstrato. A primeira, de natureza ética, a segunda, de matiz técnica e a terceira 

essencialmente prática.   

 

José de Faria  Costa  defende a possibilidade de incriminação de condutas que 

presumidamente ofendem  bens jurídicos que a comunidade considera relevantes para a 

proteção penal constitucionalmente referendados913.  De acordo com o autor, no caso do 

crimes de perigo abstrato a lei penal é a expressão normativa do preceito geral: “age sempre 

para com o outro de modo a manter, sem oscilações, a tensão primitiva da relação de cuidado-

de-perigo”
914

.  

 

Trata-se, portanto, de questão essencialmente ética, posto que resulta da valoração que 

é atribuída ao bem jurídico pela sociedade, motivando o  legislador a punir as condutas que, 

ainda que efetivamente não  atinjam o bem jurídico, afetem o dever de cuidado merecido.  

 

Sob a ótica técnico-dogmática ensinam Susana Navarro
915

 e Cerezo Mir916  que  os 

bens jurídicos coletivos são ideais ou imateriais  - como o é o dever fundamental e solidário 

                                                 
913

 COSTA, José de Faria. O perigo em direito penal.Coimbra: Coimbra, 1992, p. 273. 
914

 COSTA, José de Faria. O perigo em direito penal.Coimbra: Coimbra, 1992, p. 623.  
915

 NAVARRO, Susana Soto. Concreción y lésion de los bienes jurídicos colectivos. El ejemplo de los 

delitos ambientales y urbanísticos. In: Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Tomo LVIII, Fascículo 

III. Madrid: Ministerio de Justicia. Centro de Publicaciones, septiembre-diciembre, 2005, p. 887. 
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de pagar tributos não vinculados -  e, portanto, insusceptíveis de verificação de lesão ou 

concreta ameaça de lesão, seja por meio da afetação ao respectivo objeto material da ação (a 

carga fiscal dos tributos não vinculados), seja pelo atingimento do titular do bem jurídico (a 

sociedade). 

 

Do ponto de vista da aplicação da lei penal, o próprio Elio Lo Monte reconhece, ao 

criticar a opção do legislador italiano quando da redação da Lei nº 516/1982 -  anterior ao 

atual regramento dado pelo Decreto Legislativo nº 74/2000 - que nos crimes de perigo 

abstrato a antecipação da tutela penal para incriminar condutas sintomáticas da realização do 

dano se justifica por duas razões: para concretizar a proteção incondicional ao bem jurídico e 

para evitar os complexos procedimentos de determinação do dano
917

.  

 

Tais procedimentos se configuram, na prática, como verdadeiros entraves à aplicação 

do art. 1º da Lei nº 8.137/1990, expostos no item 3.3 (Os problemas decorrentes da exigência 

de dano ao bem jurídico e de resultado material no crime de sonegação fiscal).  

 

Em suma, ainda que a afirmativa de que o dever fundamental e solidário de pagar 

tributos não vinculados deva ser o bem jurídico objeto da tutela do crime de sonegação fiscal 

abrigue a possibilidade de contestações, existem razões, como as  acima expostas,  para 

defendê-la.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
916

 MIR, José Cerezo. Curso de Derecho Penal Español. Parte General. Volume II. Madrid: Tecnos, 1998, 

pp. 114 e 115. 
917

 MONTE, Elio Lo. Principios de Derecho Penal Tributario. Buenos Aires: B de F, 2006  P. 47, pp. 54 a 

62. 
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4.3.3 A titularidade do bem jurídico protegido: a 

sociedade  

 

Ao se referir aos elementos do crime, Antolisei trata do sujeito passivo do delito 

definindo-o como “o titular do interesse cuja ofensa constitui a essência do crime”918.  

Lembre-se que, à época (primeira metade do século passado), o sujeito passivo do crime era 

conceituado como  “aquele que suporta a consequência imediata do ação criminosa”919, o que 

não permitia sua distinção do objeto material da ação.      

 

Continuou Antolisei informando que o sujeito passivo  „particular‟
920

 do delito pode 

ser uma pessoa individual ou um ente jurídico, a exemplo do Estado, da administração pública 

ou da administração da justiça.  

 

Essa compreensão da matéria permanece até hoje, permitindo a classificação dos bens 

jurídicos, quanto à titularidade, em bens jurídicos individuais e coletivos  ou transindividuais. 

 

Sob  a ótica da organização e funcionamento da sociedade, Bustos Ramírez entende 

que bens jurídicos individuais são aqueles referidos às bases de existência do sistema social, 

como a vida e a liberdade.  Já os  bens jurídicos coletivos são aqueles que relacionados com o  

funcionamento do sistema, a exemplo da incolumidade pública921.     

 

Cerezo Mir explica que os bens jurídicos coletivos podem ser diferenciados segundo 

sejam de titularidade do Estado ou institucional, e da sociedade, ou transindividuais 

propriamente ditos922.  Para Susana Navarro tal distinção carece de relevância, porque “o 

Estado, enquanto forma de organização política de uma comunidade, não pode ser titular de 

                                                 
918

 “il titolare dell‟interesse la cui offesa costituisce l‟essenza del reato”. ANTOLISEI, Francesco. Manuale 

di Diritto Penale. Parte Generale. Milano: Dott. A. Giuffrè, 1969, p. 137.  
919

 “colui che sopporta le conseguenze immediate dell‟attività criminosa”. ANTOLISEI, Francesco. 

Manuale di Diritto Penale. Parte Generale. Milano: Dott. A. Giuffrè, 1969, p. 137.  
920

 Em contraposição ao sujeito passivo „constante‟ de todos os delitos, que é o Estado, uma vez que o crime 

sempre fere  um interesse público. ANTOLISEI, Francesco. Manuale di Diritto Penale. Parte Generale. 

Milano: Dott. A. Giuffrè, 1969, p. 138. 
921

 a las bases de existencia del sistema”. RAMÍREZ, Juan J. . Manual de Derecho Penal. Parte Especial. 

Barcelona: Ariel, 1991, pp. 5 e 223 a 224.  
922

 MIR, José Cerezo. Curso de Derecho Penal Español.Parte General. Volume II.  Madrid: Tecnos, 1998, 

pp. 208 e 209. 
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interesses próprios susceptíveis de proteção penal.  Todo atentado contra os órgãos estatais ou 

contra o normal desenvolvimento de sua atividade é, ao fim, um atentado contra a sociedade a 

que eles servem”923.  

 

Entende-se, como a citada autora, que os bens jurídicos coletivos ou transindividuais 

são aqueles de titularidade da sociedade. 

 

Segundo Susana Navarro os bens jurídicos coletivos são dotados de duas 

características924: 

 

(i) a possibilidade de aproveitamento por todos, sem que ninguém possa ser excluído e 

sem que o aproveitamento individual impeça o aproveitamento dos outros; 

 

(ii) a impossibilidade de divisão em partes cuja titularidade possa ser atribuída 

individualmente,  e sobre as quais se possa reconhecer a liberdade de disposição.  

 

Do exame dos caracteres acima indicados percebe-se que os bens jurídicos coletivos 

são bens ideais, ou incorpóreos ou imateriais, a exemplo da fé pública925. Já os bens jurídicos 

individuais podem ser bens materiais, como a vida, protegida no delito de homicídio  – que 

tem por objeto de ação o corpo humano926 - ou ideais, a exemplo da inviolabilidade da 

                                                 
923

 “el Estado, en cuanto forma de organización política de una comunidad, no puede ser titular de intereses 

propios susceptibles de protección penal. Todo atentado contra los órganos estatales o contra el normal 

desenvolvimiento de su actividad es, en definitiva, un atentado contra la sociedad a la que éstos sirven”. 

NAVARRO, Susana Soto. Concreción y lésion de los bienes jurídicos colectivos. El ejemplo de los delitos 

ambientales y urbanísticos. In: Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Tomo LVIII, Fascículo III. 

Madrid: Ministerio de Justicia. Centro de Publicaciones, septiembre-diciembre, 2005, p.888. 
924

 NAVARRO, Susana Soto. Concreción y lésion de los bienes jurídicos colectivos. El ejemplo de los 

delitos ambientales y urbanísticos. In: Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Tomo LVIII, Fascículo 

III. Madrid: Ministerio de Justicia. Centro de Publicaciones, septiembre-diciembre, 2005, p. 887. 
925

 Código Penal brasileiro, art. 289: 

“ Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel-moeda de curso legal no país ou no 

estrangeiro: 

Pena - reclusão, de três a doze anos, e multa.” Disponível em: < http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>. 

Acesso em: 19/08/2010. 
926

 Código Penal brasileiro, art 121:  

“Matar alguém:  

Pena - reclusão, de seis a vinte anos”. Disponível em: < http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>. Acesso 

em: 19/08/2010. 
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correspondência, tutelada pelo crime de violação de correspondência  – cujo objeto material 

de ação é a correspondência927. 

 

No que tange aos bens jurídicos individuais, seu titular  é diretamente atingido pela 

ação delituosa ou, quando não, ingressa no âmbito de atuação dessa ação.   Em outras 

palavras, o ingresso do bem jurídico na esfera de influência da ação pode ser aferida por meio 

de seu titular928.    

 

Já o dano ou a exposição a perigo de um bem jurídico coletivo não pode ser percebida 

ou avaliada por meio de seu respectivo titular929.     

 

O próprio Elio Lo Monte, apesar de sua crítica à formulação de tipos de perigo 

abstrato para incriminação de crimes tributários930, reconhece que sua incriminação por meio 

de delitos assim configurados decorre de técnica de tutela, uma vez que: "os delitos 

tributários, como em geral o direito penal econômico, se caracterizam – segundo a doutrina 

alemã – com o fato de que a conduta ilícita, além de ir contra os interesses individuais, tem 

como objetivo a lesão de bens sociais ou coletivos (os denominados interesses difusos)"931 e 

"nesses casos, o legislador, ao observar a impossibilidade de vincular a repressão com eventos 

de dano e de perigo concreto, se volta para a figura do perigo presumido"932.      

 

Logo, ao contrário da vítima do homicídio ou da violação de correspondência, o 

sujeito passivo dos delitos que tutelam bens jurídicos de titularidade coletiva, como o delito 

                                                 
927

 Código Penal brasileiro, art. 151: 

 “Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada, dirigida a outrem: 

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.” Disponível em: < 

http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>. Acesso em: 19/08/2010. 
928

 MIR, José Cerezo. Curso de Derecho Penal Español.Parte General. Volume II.  Madrid: Tecnos, 1998, 

pp. 114 e 115. 
929

NAVARRO, Susana Soto. Concreción y lésion de los bienes jurídicos colectivos. El ejemplo de los delitos 

ambientales y urbanísticos. In: Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Tomo LVIII, Fascículo III. 

Madrid: Ministerio de Justicia. Centro de Publicaciones, septiembre-diciembre, 2005, p. 905. 
930

 MONTE, Elio Lo. Principios de Derecho Penal Tributario. Buenos Aires: B de F, 2006  P. 47 
931

 "Los delitos tributarios, pero más en general el Derecho penal de la economía, se caracterizan – según 

una visión relacionada con la doctrina alemana – por el hecho de que la acción ilícita, además de ir contra los 

intereses individuales, también tiene como objetivo la lesión de bienes sociales o colectivos (los denominados 

intereses difusos)" MONTE, Elio Lo. Principios de Derecho Penal Tributario. Buenos Aires: B de F, 2006  p. 

58. 
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de moeda falsa (em que o sujeito passivo é a sociedade) não ingressa na esfera de ação do 

sujeito ativo.   

 

O mesmo se pode afirmar em relação aos objetos materiais de ação.  No caso dos bens 

jurídicos individuais  acima citados os objetos de ação são o corpo humano e a 

correspondência, respectivamente,  atingidos pelas condutas delituosas. 

 

No entanto, no caso do crime de moeda falsa em que o bem jurídico é de titularidade 

da sociedade, ainda que haja a falsificação de uma enorme quantidade delas (sendo que basta 

a falsificação de apenas uma delas para caracterização do crime933), não é possível que o 

objeto material da ação – a moeda verdadeira – seja naturalisticamente   atingido pelo delito, 

pela inviabilidade lógica de que todo o numerário de um país seja objeto de falsificação.  

 

Analisando o bem jurídico proposto nesta tese, reitera-se que se trata do dever 

fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados, isto é, tributos como os impostos 

que são exigidos de todos os cidadãos conforme a teoria do sacrifício, para o financiamento 

das atividades gerais do Estado de acordo com sua respectivas capacidades econômicas934.     

 

Logo, a lesão ao bem jurídico não é passível de verificação em relação a cada uma das 

ações  delituosas individualmente consideradas,  por impossibilidade de uma conduta típica 

atingir concretamente o objeto material da ação (a carga fiscal dos tributos não vinculados) e 

o titular do bem jurídico (a sociedade). 

 

Após essas considerações pode-se concluir que o dever fundamental e solidário de 

pagar tributos não vinculados é bem jurídico ideal, ou incorpóreo ou ainda imaterial, de 

titularidade coletiva ou transindividual, no caso, da sociedade.  

 

                                                                                                                                                         
932

 "en esos casos, el legislador, al observar la imposibilidad de vincular la represión con eventos de daño o 

de peligro concreto, se vuelca a la figura jurídica de peligro presunto" MONTE, Elio Lo. Principios de 

Derecho Penal Tributario. Buenos Aires: B de F, 2006, p. 59. 
933

 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Arts. 250 a 361. Volume IX. Rio de Janeiro: 

Forense, 1977, p. 215. 
934

 TIPKE, Klaus. Moral Tributaria del Estado y de los Contribuyentes. Madrid: Marcial Pons, 2002, p. 

33. A teoria do sacrifício se contrapõe à teoria do benefício, segundo a qual há uma correlação direta entre o  

tributo pago e a prestação estatal recebida.   
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4.3.4 A lesividade da conduta: a exposição do bem 

jurídico a perigo 

 

A compreensão do que seja um crime requer a análise de seu componente básico que é 

a ação humana.  

 

A ação típica deve ser sempre uma manifestação humana exteriorizada. Dessa forma, 

qualquer conduta típica produz dois efeitos: a lesão ao bem jurídico tutelado e, 

concomitantemente, a alteração no mundo exterior, pois antes da conduta “as coisas eram de 

determinado modo; após a conduta, as coisas passam a ser de outro modo. Ao primeiro efeito 

chama-se „resultado jurídico‟. Ao segundo, „resultado naturalístico‟”935.   Esse resultado 

jurídico pode ter sido voluntariamente causado ou voluntariamente não impedido, situações 

que von Liszt denominou de ação e omissão, respectivamente936.   

 

Para Nelson Hungria937, não há crime sem resultado, ao menos no sentido jurídico, 

consubstanciado em um „eventus damni‟ ou em um „eventus periculi‟, ainda que não 

perceptível aos sentidos.  

 

Também distinge  Eduardo Correia938 os conceitos de resultado material, verificável 

pelos sentidos, do resultado jurídico, que é a afetação  do bem jurídico tutelado.   

 

O  critério indicador da antijuridicidade  é a lesividade da conduta, visto que é a lesão 

ao bem jurídico – ausente qualquer causa de justificação - que torna antijurídica a conduta 

típica.   

 

Assim, sedimentou-se na doutrina o entendimento  de que, de acordo com a lesividade 

ou antijuridicidade da conduta  os crimes podem ser classificados em delitos de dano ou de 

                                                 
935

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. 

Volume  1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p 407. 
936

 LISZT, Franz von. Tratado de Direito Penal. Tomo II. Campinas: Russell, 2003, p. 216.  
937

 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Arts. 11 a 27. Volume I, Tomo II. Rio de Janeiro: 

Forense, 1977, p. 13. 
938

 CORREIA, Eduardo. Direito criminal. Coimbra: Almedina, 1971, p. 288. 
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perigo, nesse caso podendo o perigo ser concreto ou abstrato939. Ou, como explicitou José de 

Faria Costa940, as condutas podem ser classificadas, quanto à ofensividade ao bem jurídico, 

como ofensividade de „dano/violação‟ (correspondendo ao crime de dano), ou de „concreto 

por-em-perigo‟ (caracterizando o crime de perigo concreto) ou de „cuidado-de-perigo‟ 

(relativo ao crime de perigo abstrato).  

 

Os delitos de dano somente são realizados, isto é, plenamente consumados, com a 

efetiva violação do bem jurídico penalmente protegido.    Nos crimes de perigo basta a 

“probabilidade de lesão, com a ameaça ao bem jurídico tutelado”941.    

 

Esclarece Mir Puig que, haja ou não um resultado previsto no tipo, há delitos em que 

esse resultado constitui uma lesão de um bem jurídico e há outros em que esse resultado é 

uma colocação em perigo do bem jurídico942.   

 

Assim, crime de perigo é “aquele que, sem destruir ou diminuir o bem-interesse 

penalmente protegido, representa, todavia, uma ponderável ameaça ou turbação à existência 

ou segurança de ditos bens ou interesses”943.  

 

O perigo encerra a “potencialidade do dano”944.  Faz-se necessário, no entanto, 

esclarecer se essa potencialidade decorre da probabilidade ou da mera possibilidade de que o 

dano venha a ocorrer.  

 

Para Miguel Reale Jr. basta a possibilidade, conceituada como: 

 

 “ a aptidão, a idoneidade de um fenômeno de ser causa de dano, ou seja, é 

a modificação de um estado verificado no mundo exterior com a potencialidade de 

                                                 
939

 SILVA, Angelo Roberto Ilha da. Dos Crimes de Perigo Abstrato em Face da Constituição. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2003, p. 57. 
940

 COSTA, José de Faria. O perigo em direito penal.Coimbra: Coimbra, 1992, p. 656. 
941

 ALVES, Roque de Brito. Direito Penal. Parte Geral. Recife: Intergraf, 2004, p. 122.  
942

 PUIG, Santiago Mir. Direito Penal. Fundamentos e Teoria do Delito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2007, p. 142. 
943

 COELHO, Walter. Teoria geral do crime. Volume I. Porto Alegre: Safe, 1991, p. 99. 
944

 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Arts. 1º a 10. Volume I. Tomo I. Rio de Janeiro: 

Forense, 1977,  p. 13. 
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produzir a perda ou diminuição de um bem, o sacrifício ou a restrição de um 

interesse”945.    

 

Nas palavras de von Liszt, o perigo não é a situação que “resulta unicamente da 

incapacidade humana de prever o futuro”946  com certeza, mas sim a indicação da  

probabilidade de que uma conduta, se não impedida, leve à lesão do bem jurídico.   

 

Para Jiménez de Asúa, “o  conceito de perigo significa a possibilidade imediata, a 

possibilidade cognitiva de produção de um acontecimento danoso determinado”947.   

 

Igualmente entendendo que  “perigo é  a probabilidade de dano”, isto é, a condição 

que se não for elidida trará o dano como consequência necessária, se  manifesta Cláudio 

Brandão948.    Também José de Faria Costa  defende que a ideia de perigo se baseia na 

previsibilidade do dano como consequência necessária949. Do mesmo modo, para Walter 

Coelho o perigo requer “a relevante probabilidade de dano”950.  

 

Ressalte-se que essa „probabilidade‟ quer significar que o resultado que se quer evitar 

deve se situar “dentro do limite mínimo de aleatoriedade igual a zero e o limite máximo de 

alegaoriedade igual a cem”951, ou seja, não há situação de perigo quando é impossível que o 

dano ocorra,  nem tampouco quando há absoluta certeza de que ele ocorrerá.  

 

A doutrina tende a considerar que “haverá uma situação de perigo sempre que a 

produção do resultado desvalioso é mais provável que a sua não produção”952, mas não se 

requer um dado estatístico como um percentual de mais de 50% de probabilidade de ocorrer, 

                                                 
945

 REALE Jr., Miguel.Teoria do Delito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988, p. 56. 
946

 LISZT, Franz von. Tratado de Direito Penal. Tomo II. Campinas: Russell, 2003, p.220. 
947

 “el concepto de peligro significa la posibilidad inmediata, la posibilidad cognoscitiva de la producción de 

un acontecimiento dañoso determinado”. ASÚA, Luis Jiménez de. La Ley y el Delito. Curso de Dogmatica 

Penal. Caracas: Andrés Bello, 1945, p. 267. 
948

 BRANDÃO, Claúdio. Curso de Direito Penal. Parte Geral.  Forense: Rio de Janeiro, 2008, p. 121. 
949

 COSTA, José Faria.O Perigo em Direito Penal. Coimbra: Coimbra, 1992, p. 583.  
950

 COELHO, Walter. Teoria geral do crime. Volume I. Porto Alegre: Safe, 1991, p. 99. 
951

 COSTA, José Faria.O Perigo em Direito Penal. Coimbra: Coimbra, 1992, p. 594. 
952

 COSTA, José Faria.O Perigo em Direito Penal. Coimbra: Coimbra, 1992, p. 596. 
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mas somente que haja,  como explica Paulo José da Costa Jr., “uma acentuada (relevante, 

próxima) potencialidade de realização”953.   

 

O critério probabilístico de verficação do perigo, acima exposto,  se concentra na 

análise da situação perigosa. A ele se contrapõe o critério normativo, que se atém ao exame da 

própria ação delituosa954, donde se conclui que, se o bem jurídico não chega a ingressar no 

âmbito da atuação do agente, não cabe falar em exposição a perigo. Ademais, o perigo requer 

uma duração temporal, uma continuidade presente na ação.  Nisso é distinto do dano, cuja 

ocorrência é constatada em um determinado momento no tempo955.  

 

E ainda explica Puig que nos crimes de dano o desvalor da conduta – apreciável ex 

ante - se associa ao desvalor do resultado – apreciável ex post
956

.   Já nos crimes de perigo, 

antecipa-se o juízo de desvalor do resultado, que passa a ser aferido ex-ante957.  

 

Por essa razão, os crimes de perigo “estão em fase logicamente anterior ao dano”
 958

.  

Dessa constatação surgem questionamentos relativos à função preventiva dos delitos de 

perigo, à tentativa
959

, à culpa consciente960 e  ao dolo eventual
961

.  

 

Em relação às críticas de que os crimes de perigo, em especial os de perigo abstrato, 

exercem função preventiva da criminalidade, José de Faria Costa explica que a antecipação da 

proteção “significa sim aumento de protecção àqueles precisos bens jurídicos”, razão pela 

qual recomenda sejam identificados e legitimados os bens merecedores do „cuidado-de-

perigo‟962. 

 

                                                 
953

 COSTA Jr., Paulo José. Nexo causal. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 59. 
954

 COSTA, José Faria.O Perigo em Direito Penal. Coimbra: Coimbra, 1992, p. 605. 
955

 COSTA, José Faria.O Perigo em Direito Penal. Coimbra: Coimbra, 1992, p. 608. 
956

 PUIG, Santiago Mir. Direito Penal. Fundamentos e Teoria do Delito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2007, p. 142. 
957

 PUIG, Santiago Mir. Direito Penal. Fundamentos e Teoria do Delito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2007, p. 143. 
958

 BRANDÃO, Claúdio. Curso de Direito Penal. Parte Geral.  Forense: Rio de Janeiro, 2008, p. 121. 
959

 PUIG, Santiago Mir. Direito Penal. Fundamentos e Teoria do Delito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2007, p. 142. 
960

 SILVA, Antônio Carlos Rodrigues da. Crimes de colarinho branco. Brasília: Brasília, 1999, p. 42.  
961

 GARCIA, Basileu. Instituições de direito penal. São Paulo: Max Limonad, 1954, p. 256. 
962

 COSTA, José Faria.O Perigo em Direito Penal. Coimbra: Coimbra, 1992, p. 575. 
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Não se pode confundir  a tentativa do crime de dano com os crimes de perigo. Apesar 

de em ambos os casos não haver a lesão efetiva do bem jurídico tutelado pela lei penal, na   

tentativa o dolo de consumar o delito de dano (e, portanto, de ferir o bem jurídico) permanece 

íntegro, visto que  o dano somente não se efetiva por circunstâncias alheias à vontade do 

agente. Já nos crimes de perigo  o dolo não é de provocar o dano, mas simplesmente de expor 

o bem jurídico ao perigo, visto que o agente age conscientemente com sua vontade voltada 

exclusivamente para a produção do perigo963.  

 

O dolo direto do crime de perigo também não pode ser compreendido como um  

„assumir o risco de produzir o dano‟ que caracteriza o dolo eventual. Apesar de em ambos os 

casos o sujeito não desejar o dano, no dolo eventual esse dano é apenas possível e, para o 

agente,   irrelevante.  Já no dolo direto o perigo não é apenas eventualmente possível,  mas 

provável,   e querido pelo agente, pois o sujeito age “em prol do perigo”964.   

 

 Quanto à culpa consciente  dá-se também uma distinção.  Na culpa o agente não prevê 

o dano como uma possibilidade e, muito menos,  como uma probabilidade. A reprovação à 

ação culposa  decorre unicamente do dano produzido no consequente da conduta. Na fase 

antecedente o que se reprova não é o dolo de perigo, mas os meios empregados no agir, que 

evidenciaram a negligência, a imprudência ou a imperícia. Acrescenta Ângelo Ilha da Silva 

que a equiparação do dolo de perigo à culpa consciente inviabilizaria a configuração de 

delitos de perigo na forma culposa já previstos no Código Penal, a exemplo do incêndio 

culposo965.         

 

No que se refere ao crime de sonegação fiscal proposto nesta tese, indaga-se como 

verificar a lesão jurídica ao  bem de titularidade coletiva, como o é o dever de pagar tributos 

não vinculados?    

 

                                                 
963

 SILVA, Angelo Roberto Ilha da. Dos Crimes de Perigo Abstrato em Face da Constituição. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2003, p. 66. 
964

 PEREIRA, Rui Carlos. O dolo de perigo. Lisboa: Lex, 1995, p. 134. 
965

 SILVA, Angelo Roberto Ilha da. Dos Crimes de Perigo Abstrato em Face da Constituição. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2003, pp. 65 e 66. 
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A dificuldade não reside essencialmente no fato de ser o referido bem jurídico um 

valor, no sentido de se caracterizar como um bem ideal ou imaterial, mas no fato de ser um 

bem de titularidade transindividual.  

 

Note-se que é  possível a constatação da lesão efetiva de bens jurídicos imateriais, 

desde que de titularidade individual. Tome-se como exemplo o homicídio, em que a lesão ao 

bem jurídico material (a vida) decorre do ataque a um único e determinado indivíduo, objeto 

da ação homicida. A configuração do delito não exige a eliminação da vida humana como 

ente ideal, mas apenas a do indivíduo atingido966.  Em outras palavras, como ensina José de 

Faria Costa: o homicídio requer a „nadificação‟967 ou aniquilamento do próprio bem jurídico 

considerado no caso concreto.   

 

No caso do delito de violação de correspondência, que tem por bem jurídico um ente 

ideal, „a inviolabilidade‟, a lesão requer somente que determinado conteúdo de uma 

correspondência particular de um indivíduo seja violado.  Não é necessário que venham a 

público todos os conteúdos das correspondências pessoais e que a „inviolabilidade‟ como 

valor social desapareça.     

 

Retornando ao ensinamento de Cerezo Mir, os bens jurídicos individuais permitem 

que a antijuridade da conduta típica seja verificada por meio dos respectivos titulares, que 

ingressam no âmbito de atuação dessa conduta968.   No caso dos bens jurídicos de titularidade 

coletiva, sua exposição a perigo não pode ser percebida ou nem avaliada por meio de seu 

respectivo titular969.     

 

Enfim, o  critério indicador da antijuridicidade, isto é, da lesividade da conduta, 

caracterizada pela lesão ao bem jurídico, somente pode ser verificado por meio de uma 

                                                 
966

 BRANDÃO, Cláudio. Curso de Direito Penal. Parte Geral.  Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 155. 
967

 COSTA, José Faria.O Perigo em Direito Penal. Coimbra: Coimbra, 1992, p.  629.   
968

 MIR, José Cerezo. Curso de Derecho Penal Español.Parte General. Volume II.  Madrid: Tecnos, 1998, 

pp. 114 e 115. 
969

NAVARRO, Susana Soto. Concreción y lésion de los bienes jurídicos colectivos. El ejemplo de los delitos 

ambientales y urbanísticos. In: Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Tomo LVIII, Fascículo III. 

Madrid: Ministerio de Justicia. Centro de Publicaciones, septiembre-diciembre, 2005, p. 905. 
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exposição do bem jurídico a perigo, nunca pela constatação de um dano ou de um perigo 

concreto970.  

 

Como já exposto, o próprio Elio Lo Monte reconhece, ao criticar a opção do legislador 

italiano quando da redação da Lei nº 516/1982 -  anterior ao atual regramento dado à 

sonegação fiscal  pelo Decreto Legislativo nº 74/2000 - que nos crimes de perigo abstrato a 

antecipação da tutela penal para incriminar condutas sintomáticas da realização do dano se 

justifica por duas razões: para concretizar a proteção incondicional ao bem jurídico e para 

evitar os complexos procedimentos de determinação do dano971.  

 

Classificam-se os crimes de perigo em delitos de perigo concreto e abstrato972.  José de 

Faria Costa973 denomina os crimes de perigo concreto de delitos de „concreto por-em-perigo‟ e 

os crimes de perigo abstrato de delitos de „cuidado-de-perigo‟.  

 

Grande parte dos autores, ao tratar dos crimes de perigo, informa que nos delitos de 

perigo concreto se exige “a demonstração em cada  caso que realmente tenha se produzido o 

perigo”, a exemplo de Jiménez de Asúa974.  No caso dos delitos de perigo abstrato, não se 

requer que “se demonstre no caso concreto a situação de perigo especial”975.   

 

                                                 
970

 Essa afirmação é refutada por autores que entendem que “la lesión de los bienes jurídicos colectivos es un 

efecto que puede verificarse en el propio sistema social, si se adopta una perspectiva sociológico-normativa”. 

NAVARRO, Susana Soto. Concreción y lésion de los bienes jurídicos colectivos. El ejemplo de los delitos 

ambientales y urbanísticos. In: Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Tomo LVIII, Fascículo III. 

Madrid: Ministerio de Justicia. Centro de Publicaciones, septiembre-diciembre, 2005, p. 909.  

A autora, na esteira da concepçao de bem jurídico de Hans Welzel – o mínimo ético (WELZEL, Hans.  

Derecho Penal Alemán. Santiago:  Jurídica del Chile, 1997, p. 5) – entende que a lesão se efetiva pelo efeito 

provocado pela conduta sobre a função do sistema social.A meu ver, essa concepção se distancia da tentativa de 

identificação de bens jurídico-penais específicos, posto que todo e qualquer crime causa, do ponto de vista 

social, desequilíbrios indesejáveis.  
971

 MONTE, Elio Lo. Principios de Derecho Penal Tributario. Buenos Aires: B de F, 2006  P. 47, pp. 54 a 

62. 
972

 Há autores, como Giuseppe Bettiol que negam essa distinção, reconhecendo unicamente os crimes de 

perigo concreto: “solo che accanto ai reati di pericolo effetivo, vale a dire accanto ai reati nei quali il pericolo è 

un requisito che deve essere dimostrato volta per volta”.p. 352. BETTIOL, Giuseppe. Diritto penale. Parte 

generale. Padova: Cedam, 1986, 352.   
973

 COSTA, José Faria.O Perigo em Direito Penal. Coimbra: Coimbra, 1992, p. 656. 
974

 ”la demostración en cada caso de que realmente se ha producido el peligro”.  ASÚA, Luis Jiménez de. 

La Ley y el Delito. Curso de Dogmatica Penal. Caracas: Andrés Bello, 1945,p. 267. 
975

 “se demonstre en el caso concreto la situación de  peligro especial”ASÚA, Luis Jiménez de. La Ley y el 

Delito. Curso de Dogmatica Penal. Caracas: Andrés Bello, 1945, 
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José de Faria Costa explica aponta a distinção de modo bastante técnico, pois nos 

crimes de „por-em-perigo‟ (perigo concreto) o perigo é elementar do tipo, enquanto nos 

delitos de „cuidado-de-perigo‟ (perigo abstrato) o perigo é “tão-só motivação do 

legislador”976.  

 

É Nelson Hungria977 quem  ensina com precisão que os crimes de perigo abstrato são, 

na verdade, delitos de perigo presumido pois é a lei que, em face de determinado 

comportamento do sujeito passivo, estabelece uma presunção juris et de jure de perigo para o 

bem jurídico tutelado.   Segundo o autor978, nos delitos de perigo abstrato a exposição a perigo 

do bem jurídico dá-se a priori, enquanto nos de perigo concreto essa exposição somente pode 

ser verificada a posteriori, isto é, após realizada certa conduta por um determinado indivíduo.  

Nesse mesmo  sentido ensina Girolamo Penso, para quem, nos crimes de perigo abstrato, “não 

interessa, para a responsabilização, se o perigo que geralmente ocorre naquelas situações é 

efetivamente verificado: o perigo é presumido”979.   

 

Deve-se ressaltar que há autores que distinguem os delitos de perigo abstrato daqueles 

em que o perigo é presumido980, bem como os que defendem a existência de crimes em que o 

perigo abstrato decorre de presunção juris tantum981 e, aditivamente, autores que entendem 

                                                 
976

 COSTA, José Faria.O Perigo em Direito Penal. Coimbra: Coimbra, 1992, p. 620 e 621. 
977

 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Arts. 11 a 27. Volume I, Tomo II. Rio de Janeiro: 

Forense, 1977, p. 19. 
978

 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Arts. 11 a 27. Volume I, Tomo II. Rio de Janeiro: 

Forense, 1977, p. 19. 
979

 “non interessa, per la determinazione della responsabilità, se nel caso concreto si sia veramente 

realizzato il pericolo che in quella situazione generalmente si realizza: la pericolosità è presunta”.  PENSO, 

Girolamo. Il Pericolo nella Teoria Generale del Reato. Milano: Dott A. Giuffrè, 1976, p. 88 
980

 Para Ferrando Mantovani, há distinção entre os crimes de perigo abstrato e os delitos de perigo presumido, 

pois no primeiro caso não seria possível controlar as condições que podem levar ao dano efetivo. Já no crime de 

perigo presumido tais condições seriam passíveis de controle pelo homem, mas a lei presume – juri et de jure – o 

perigo. O autor exemplifica seu entendimento com a conduta de ultrapassar sinal fechado, cuja ilicitude se 

presume independentemente de haver outros veículos transitando na via, apesar de tal circunstância ser passível 

de controle humano. MANTOVANI, Ferrando. Diritto Penale. Parte Generale. Padova:Cedam, 1992,p. 225. 

Ocorre que, caso o legislador condicionasse a caracterização do crime à existência de outros veículos em 

trânsito na mesma via, o caso seria de configuração de crime de perigo concreto – que requer a demonstração da 

situação de perigo no caso – mas não de crime de perigo presumido.  
981

 Ângelo Roberto Ilha da Silva menciona a jurisprudência envolvendo o crime previsto no art. 33 da Lei nº 

11.343/2006, com tendência ao reconhecimento da atipicidade da conduta em razão da quantidade da droga: “a 

quantidade ínfima, descrita na denúncia, não projeta o perigo reclamado” (6ª T., Resp. 154.840-PR, Rel. Min. 

Luiz Vicente Cernicchiaro, j. 18/11/1997).   

O próprio autor explica que, face à presunção absoluta de perigo para a saúde pública, os crimes previstos na 

lei de tóxicos prescindem da demonstração do perigo concreto.  No caso, a mínima quantidade de droga poderia 

apenas ensejar hipótese de crime impossível, pois “entorpecente incapaz de entorpecer é objeto absolutamente 
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haver delitos de perigo „abstrato-concreto‟982, e outros ainda que mencionam  uma categoria  

denominada de „crimes de aptidão‟983.  

 

Os crimes de perigo abstrato e perigo presumido (juris et de jure) possuem  o mesmo  

significado.  Já as expressões „delito de perigo concreto‟,  „delito de perigo abstrato-concreto‟ 

e „crime de aptidão‟ significam o mesmo, isto é, crimes em que o perigo deve ser verificado a 

posteriori  a cada caso concreto  (face à presunção juris tantum de perigo)984 ou como explica 

José de Faria Costa, aqueles “tipos legais de crime em que a perigosidade abstracta deve em 

concreto ser provada”985.   

 

                                                                                                                                                         
inidôneo para a consumação criminosa”. SILVA, Angelo Roberto Ilha da. Dos Crimes de Perigo Abstrato em 

Face da Constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, pp. 77 a 79.  
982

 Crimes de perigo abstrato-concreto seriam aqueles em que “o tipo não se limita a descrever uma conduta 

genericamente perigosa, de acordo com dados estatísticos ou regras da experiência da vida quotidiana, como 

sucede nos crimes de perigo abstracto, nem exige a comprovação de uma situação concreta de perigo para um ou 

vários bens jurídicos, desligada mas objectivamente imputável à acção como acontece nos crimes de perigo 

concreto. Através da consagração de expressões do gênero “idôneo para lesar”, “susceptível de prejudicar”, 

“apto a causar dano” para os bens jurídicos vida ou integridade física, o tipo legal renuncia à forma concreto que 

o perigo pode revestir, ao mesmo tempo que exige ao intérprete e ao aplicador da lei a comprovação no caso 

concreto de uma aptidão genérica da acção para atingir aqueles bens jurídicos”.SHRÖDER. Abstrakte-Konkrete 

Gefärhrdungsdelikte. Apud DIAS, Augusto Silva. Entre comes e bebes: debate de algumas questões 

polémicas no âmbito da protecção jurídico-penal do consumidor (a propósito do acórdão da Relação de 

Coimbra de 10 de Julho de 1996). Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 8, 1998, p. 521.  
983

 Para Susana Aires de Sousa nos crimes de aptidão as condutas típicas devem ser „susceptíveis‟ de 

causarem diminuição das receitas tributárias  e apesar de o perigo não fazer  parte do tipo, como acontece nos 

crimes de perigo concreto, “mas também não podemos afirmar que o perigo esteja presente apenas enquanto 

motivo da proibição, em nome da perigosidade típica daquelas condutas, como seria de se esperar se se tratasse 

de um crime de perigo abstracto”. Segundo a autora, essa categoria de crime se caracterizaria pela inclusão na 

descrição típica de expressões como „idoneidade‟ e „aptidão‟. SOUSA, Susana Aires de. Os Crimes Fiscais. 

Análise Dogmática e Reflexão sobre a Legitimidade do Discurso Criminalizador. Coimbra: Coimbra, 2009, pp. 

73 e 74. 
984

 André Teixeira dos Santos distingue os crimes de perigo concreto daqueles em que o perigo e abstrato-

concreto da seguinte forma: “sendo o perigo elemento do ilícito-típico, situação em que estaremos perante um 

crime de perigo concreto; se, apesar de o comportamento típico ser, em abstracto, idôneo para pôr em perigo o 

bem jurídico, a norma incriminadora permite que não haja lugar a responsabilização criminal por ficar 

demonstrado que o perigo não existe, situação em que estaremos perante um crime de perigo abstrato-concreto”. 

SANTOS, André Teixeira dos.  O Crime de Fraude Fiscal. Um contributo para a configuração do tipo 

objectivo de ilícito a partir do bem jurídico. Coimbra: Coimbra, 2009, p. 214.    

Seguindo a lição de Nelson Hungria, entende-se  que os delitos de perigo concreto (o perigo como elementar 

do tipo) e de perigo abstrato-concreto mencionados por André dos Santos são espécies do gênero crimes de 

perigo concreto, caracterizados por uma presunção juris tantum de perigo passível de prova em contrário. No 

primeiro caso, porque sendo o perigo elementar do crime, sua inexistência no caso concreto afasta a tipicidade, 

excluindo o crime. No caso do tipo de perigo abstrato-concreto, a ausência de perigo, verificada a posteriori 

afasta a lesividade, a própria antijuridicidade, o que também afasta o crime.  Apesar de o resultado prático ser o 

mesmo – a não configuração do crime de perigo concreto – as causas de impossibilidade de responsabilização 

decorrem, em um caso, da atipicidade e em outro, da ausência de antijuridicidade, pela impossibilidade de 

sujeição do bem jurídico ao perigo. 
985

 COSTA, José Faria.O Perigo em Direito Penal. Coimbra: Coimbra, 1992, Nota de rodapé 1 da p. 569. 
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Questiona-se a legitimidade da incriminação de condutas por meio de delitos de perigo 

abstrato, posto que baseada, por sua vez, numa presumida onipotência e infalibilidade do 

legislador986.  

 

Para José de Faria Costa isso é possível quando ser torna o mais minuciosa possível a 

descrição típica:  

“Dir-se-ia que o „aparente‟ défice de legitimidade é contrabalançado pela 

extraordinária minúcia que o legislador põe, e deve pôr, na descrição das condutas 

proibida. Assim, se o tipo legal de crime de perigo abstracto é composto por tais 

elementos, não vemos em que é que a sua legitimidade possa ser tocada”
987

.  

 

O mesmo autor afirma que nos crimes de perigo concreto o perigo deve constituir uma 

elementar do tipo, mas nos delitos de perigo abstrato, precisa apenas  estar presente como sua 

motivação988.   

 

Na dogmática penal, nota-se que a indicação do perigo concreto no tipo penal pode ser 

expressa – como ocorre no crime de inundação989 - ou  pode ser inferida por meio de outra 

expressão contida no tipo.  Ângelo Roberto da Silva menciona como exemplo de delito de 

perigo concreto o crime de gestão temerária990, entendendo que a expressão „temerária‟ 

indicaria o perigo da conduta que somente poderia ser verificado caso a caso, isto é, após 

realizada determinada conduta pelo indivíduo.     

 

Nos  delitos de perigo concreto não é exigido que a expressão „perigo‟ esteja 

explicitada na descrição típica, sendo suficiente que determinada situação que a lei presume 

ser relativamente  causadora de perigo para o bem jurídico esteja claramente descrita.  

                                                 
986

 MONTE, Elio Lo. Principios de Derecho Penal Tributario. Buenos Aires: B de F, 2006, p. 62. 
987

 COSTA, José Francisco de Faria. O perigo em direito penal.Coimbra: Coimbra, 1992, pp. 620 e 645. 
988

 COSTA, José Francisco de Faria. O perigo em direito penal.Coimbra: Coimbra, 1992, pp. 620 e 621. 
989

 Código Penal, art. 254: 

Causar inundação, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem: 

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa, no caso de dolo, ou detenção, de seis meses a dois anos, no caso 

de culpa. Disponível em: < http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>. Acesso em: 19/08/2010. 
990

   Lei nº 7.492/1986, art. 4º: 

“Gerir fraudulentamente instituição financeira: 

        Pena - Reclusão, de 3 (três) a 12 (doze) anos, e multa. 

        Parágrafo único. Se a gestão é temerária: 
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Já nos delitos de perigo abstrato, como ocorre com a moeda falsa, não há porque exigir 

que a situação de perigo seja descrita, pois a própria ação contém em si uma presunção 

absoluta de perigo.   

 

Como afirma Reale Jr., “na construção do modelo típico dos crimes de perigo abstrato, 

o legistador, adstrito à realidade e à experiência, torna puníveis condutas que, 

necessariamente, atendida a natureza das coisas, trazem ínsito um perigo ao bem objeto de 

tutela”991. 

   

Quanto à motivação,   não há qualquer distinção no que concerne aos crimes de perigo 

concreto e abstrato, pois em ambos os casos o dolo é de perigo, isto é, de submeter o bem 

jurídico a uma situação que possibilite o dano, ou seja, a uma situação de perigo.   

 

Adotam-se as palavras de Helena Moniz quando ressalta que o fato de não ser crime 

de dano não significa que não haja juízo de desvalor do resultado: “na verdade, a conduta 

apenas pode ser considerada ilícita quando é lesiva ou perigosa para o objecto de protecção, o 

bem jurídico”992. 

 

Justifica-se também a classificação do delito como tipo de perigo abstrato com a 

seguinte argumentação:  não é a alteração provocada pela conduta (o dano) que legitima a 

sanção penal, mas a relação entre o interesse protegido (o dever fundamental e solidário de 

pagar tributos) e a livre disposição deste por seu titular (a sociedade).    

 

Os bens jurídicos de titularidade transindividual possuem, além das duas 

características apontadas por Susana Navarro993 (a possibilidade de aproveitamento por todos, 

sem que ninguém possa ser excluído,  e sem que o aproveitamento individual impeça o 

                                                                                                                                                         
       Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.” Disponível em: < 

http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>. Acesso em: 19/08/2010. 
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 REALE Jr., Miguel.Problemas penais concretos. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 66. 
992

 MONIZ, Helena. Facturas falsas – burla ou simulação fiscal? In: Direito Penal Económico e Europeu: 

Textos Doutrinários. Volume II. Coimbra: Coimbra, 1999, p. 567, Nota de rodapé 88. 
993

 NAVARRO, Susana Soto. Concreción y lésion de los bienes jurídicos colectivos. El ejemplo de los 

delitos ambientales y urbanísticos. In: Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Tomo LVIII, Fascículo 

III. Madrid: Ministerio de Justicia. Centro de Publicaciones, septiembre-diciembre, 2005, p.888. 
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aproveitamento dos outros e a impossibilidade de divisão em partes cuja titularidade possa ser 

atribuída individualmente,  e sobre as quais se possa reconhecer a liberdade de disposição), 

uma terceira, a impossibilidade de afetação concreta do bem jurídico, seja no sentido de dano, 

seja no sentido de exposição a perigo concreto.  

 

Diante dessa impossibilidade, resta unicamente aos bens jurídicos de titularidade 

transindividual a tutela penal por meio de crime de perigo abstrato conforme a seguinte 

descrição: 

“Fazer declaração falsa ou omitir declaração verdadeira sobre rendas, bens 

ou fatos, ou empregar qualquer outra fraude com o fim de eximir-se, total ou 

parcialmente, do pagamento de tributos não vinculados.   

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.” 
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4.3.5 As alternativas de configuração do crime de 

sonegação fiscal: crime de dano e crime de perigo concreto  

 

Enfrenta-se nesse momento a seguinte questão: considerando-se  como objeto da tutela 

penal o bem jurídico „dever fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados‟,  o 

crime de sonegação fiscal proposto deveria ser  configurado como  crime de dano ou como 

delito de perigo concreto, e não como crime de perigo abstrato?   

 

No caso do crime de dano, seria necessário que as condutas relacionadas no tipo 

(“Fazer declaração falsa ou omitir declaração verdadeira sobre rendas, bens ou fatos, ou 

empregar qualquer outra fraude”) causassem um dano efetivo ao dever fundamental e 

solidário de pagar tributos não vinculados, somente verificável pela redução ou supressão do 

tributo.  

 

Nessa hipótese, o crime seria tipificado do seguinte modo:  

 

“Fazer declaração falsa ou omitir declaração verdadeira sobre rendas, bens 

ou fatos, ou empregar qualquer outra fraude, eximindo-se, total ou parcialmente, do 

pagamento de tributos não vinculados.   

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.” 

 

Não parece ser essa a configuração adequada, pois a lesão ao dever fundamental e 

solidário de pagar tributos não pode ser aferida por meio de uma conduta individual que 

produza efetiva falta de pagamento do tributo devido – qualquer que seja a forma utilizada 

para essa redução ou supressão (não recolhimento, não declaração, não entrega, obtenção de 

restituição ou ressarcimento, apuração incorreta, concessão de benefícios ou incentivos 

fiscais, etc).  Como já exposto, o dano ao erário é apenas um entre os vários efeitos 

produzidos pela conduta típica. Afasta-se, em razão dessas ponderações, a possibilidade de 

configuração do crime de sonegação como delito de dano.  
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Deve-se registrar, entretanto, que essa tem sido a opção adotada pelos ordenamentos 

jurídicos alemão994, italiano995 e espanhol996, que tipificam a sonegação fiscal – como 

atualmente o faz o art. 1ºda Lei nº 8.137/1990 -  como crime de dano e delito material. 

                                                 
994

 Abgabenordnung, § 370, Steuerhinterziehung(16.04.1976):  

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer  

1

.  

den Finanzbehörden oder anderen Behörden über steuerlich erhebliche Tatsachen unrichtige oder 

unvollständige Angaben macht, 

2

.  
die Finanzbehörden pflichtwidrig über steuerlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis lässt oder 

3

.  
pflichtwidrig die Verwendung von Steuerzeichen oder Steuerstemplern unterlässt 

und dadurch Steuern verkürzt oder für sich oder einen anderen nicht gerechtfertigte Steuervorteile erlangt. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

(3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Ein 

besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter 

1

.  
in großem Ausmaß Steuern verkürzt oder nicht gerechtfertigte Steuervorteile erlangt, 

2

.  
seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträger missbraucht, 

3

.  
die Mithilfe eines Amtsträgers ausnutzt, der seine Befugnisse oder seine Stellung missbraucht, 

4

.  

unter Verwendung nachgemachter oder verfälschter Belege fortgesetzt Steuern verkürzt oder nicht 

gerechtfertigte Steuervorteile erlangt, oder 

5

.  

als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung von Taten nach Absatz 1 verbunden hat, 

Umsatz- oder Verbrauchssteuern verkürzt oder nicht gerechtfertigte Umsatz- oder Verbrauchssteuervorteile 

erlangt. 

(4) Steuern sind namentlich dann verkürzt, wenn sie nicht, nicht in voller Höhe oder nicht rechtzeitig 

festgesetzt werden; dies gilt auch dann, wenn die Steuer vorläufig oder unter Vorbehalt der Nachprüfung 

festgesetzt wird oder eine Steueranmeldung einer Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der Nachprüfung 

gleichsteht. Steuervorteile sind auch Steuervergütungen; nicht gerechtfertigte Steuervorteile sind erlangt, soweit 

sie zu Unrecht gewährt oder belassen werden. Die Voraussetzungen der Sätze 1 und 2 sind auch dann erfüllt, 

wenn die Steuer, auf die sich die Tat bezieht, aus anderen Gründen hätte ermäßigt oder der Steuervorteil aus 

anderen Gründen hätte beansprucht werden können. 

(5) Die Tat kann auch hinsichtlich solcher Waren begangen werden, deren Einfuhr, Ausfuhr oder Durchfuhr 

verboten ist. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten auch dann, wenn sich die Tat auf Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben bezieht, die 

von einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften verwaltet werden oder die einem 

Mitgliedstaat der Europäischen Freihandelsassoziation oder einem mit dieser assoziierten Staat zustehen. Das 

Gleiche gilt, wenn sich die Tat auf Umsatzsteuern oder auf harmonisierte Verbrauchsteuern, für die in Artikel 3 

Abs. 1 der Richtlinie 92/12/EWG des Rates vom 25. Februar 1992 (ABl. EG Nr. L 76 S. 1) genannten Waren 

bezieht, die von einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften verwaltet werden. Die in Satz 2 

bezeichneten Taten werden nur verfolgt, wenn die Gegenseitigkeit zur Zeit der Tat verbürgt und dies in einer 

Rechtsverordnung nach Satz 4 festgestellt ist. Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, mit 

Zustimmung des Bundesrates in einer Rechtsverordnung festzustellen, im Hinblick auf welche Mitgliedstaaten 

der Europäischen Gemeinschaften Taten im Sinne des Satzes 2 wegen Verbürgung der Gegenseitigkeit zu 

verfolgen sind. 

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten unabhängig von dem Recht des Tatortes auch für Taten, die außerhalb des 

Geltungsbereiches dieses Gesetzes begangen werden. 

Disponível em:< http://dejure.org/gesetze/AO/370.html>. Acesso em: 22.11.2010. 
995

 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74: 

2. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 
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1. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui 

redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una 

delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando 

tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei 

confronti dell'amministrazione finanziaria. 

3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a lire trecento milioni, si applica la reclusione da 

sei mesi a due anni. 

3. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. 

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, 

al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle 

scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica 

in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello 

effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente: 

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire centocinquanta milioni; 

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di 

elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati 

in dichiarazione, o, comunque, è superiore a lire tre miliardi. 

4. Dichiarazione infedele. 

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di 

evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette 

imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, 

congiuntamente: 

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire duecento milioni; 

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione,anche mediante indicazione di 

elementi passivi fittizi, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in 

dichiarazione, o, comunque, è superiore a lire quattro miliardi. 

5. Omessa dichiarazione. 

1. È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore 

aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando 

l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a lire centocinquanta milioni. 

2. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 

novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello 

prescritto. 

6. Tentativo. 

1. I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo. 

7. Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio. 

1. Non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le rilevazioni nelle scritture contabili e nel 

bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza ma sulla base di metodi 

costanti di impostazione contabile, nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri 

concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio. 

2. In ogni caso, non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le valutazioni estimative che, 

singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette. Degli importi 

compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste 

nel comma 1, lettere a) e b), dei medesimi articoli.  Disponível em: < 

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/00074dl.htm>. Acesso em: 22.11.2010. 
996

 Ley Orgánica nº 10, de 23.11.1995, artículo 305:  

1. El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo 

el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta de retribuciones 

en especie obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre 

que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las 

devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de 120.000 euros, será 

castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía. 

Las penas señaladas en el párrafo anterior se aplicarán en su mitad superior cuando la defraudación se 

cometiere concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: 

c.La utilización de persona o personas interpuestas de manera que quede oculta la identidad del 

verdadero obligado tributario. 
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A análise da adequação do crime de sonegação fiscal ao modelo de delito de perigo 

concreto se apresenta com mais complexidade.   A doutrina afirma ser necessário para a 

configurção do perigo concreto que as condutas praticadas sejam “idôneas a produzir as 

situações”997, no sentido não apenas de haver a possibilidade de lesão (no caso, a falta de 

pagamento dos tributos), mas de aptidão para o perigo.  

 

Ao analisar o tipo previsto no N. 1 do art. 103 da Lei Geral das Infrações Tributárias 

de Portugal (RGIT)
998

 como crime de perigo concreto, Susana de Sousa entende que a 

consumação do delito requer:  

                                                                                                                                                         
d.La especial trascendencia y gravedad de la defraudación atendiendo al importe de lo defraudado 

o a la existencia de una estructura organizativa que afecte o puede afectar a una pluralidad de 

obligados tributarios. 

Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener 

subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad 

Social durante el período de tres a seis años. 

2. A los efectos de determinar la cuantía mencionada en el apartado anterior, si se trata de tributos, 

retenciones, ingresos a cuenta o devoluciones, periódicos o de declaración periódica, se estará a lo defraudado 

en cada período impositivo o de declaración, y si éstos son inferiores a doce meses, el importe de lo defraudado 

se referirá al año natural. En los demás supuestos, la cuantía se entenderá referida a cada uno de los distintos 

conceptos por los que un hecho imponible sea susceptible de liquidación. 

3. Las mismas penas se impondrán cuando las conductas descritas en el apartado 1 de este artículo se 

cometan contra la Hacienda de la Comunidad Europea, siempre que la cuantía defraudada excediera de 50.000 

euros. 

4. Quedará exento de responsabilidad penal el que regularice su situación tributaria, en relación con las 

deudas a que se refiere el apartado primero de este artículo, antes de que se le haya notificado por la 

Administración tributaria la iniciación de actuaciones de comprobación tendentes a la determinación de las 

deudas tributarias objeto de regularización, o en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, 

antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración 

autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o cuando el 

Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la 

iniciación de diligencias. 

La exención de responsabilidad penal contemplada en el párrafo anterior alcanzará igualmente a dicho 

sujeto por las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, exclusivamente en 

relación a la deuda tributaria objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a 

la regularización de su situación tributaria. 

Disponível em: <http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t14.html>. Acesso em: 

22/11/2010.  
997

 ANDRADE, Manuel da Costa. A fraude fiscal – Dez anos depois, ainda um „crime de resultado cortado? 

In.: Direito Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários. Volume III. Coimbra: Coimbra, 2009, p. 272.  
998

 Lei nº 15, de 05/06/2001, art. 103:  

1 - Constituem fraude fiscal, punível com pena de prisão até três anos ou multa até 360 dias, as condutas 

ilegítimas tipificadas no presente artigo que visem a não liquidação, entrega ou pagamento da prestação 

tributária ou a obtenção indevida de benefícios fiscais, reembolsos ou outras vantagens patrimoniais 

susceptíveis de causarem diminuição das receitas tributárias. 

A fraude fiscal pode ter lugar por:  

a) Ocultação ou alteração de factos ou valores que devam constar dos livros de contabilidade ou 

escrituração, ou das declarações apresentadas ou prestadas a fim de que a administração fiscal especificamente 

fiscalize, determine, avalie ou controle a matéria colectável; 
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(i) a realização da conduta típica (“Fazer declaração falsa ou omitir declaração verdadeira 

sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar qualquer outra fraude” );  e 

 

(ii) a idoneidade ou aptidão da conduta típica para eximir o agente do pagamento do 

tributo
999

.  

 

O crime de perigo concreto decorre portanto da verificação de um „processo de 

perigo‟.  Tal processo pressupõe a susceptibilidade de as condutas referidas no tipo (“Fazer 

declaração falsa ou omitir declaração verdadeira sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar 

qualquer outra fraude” ) causarem diminuição das receitas tributárias
1000

.   

 

Manuel da Costa Andrade, por sua vez, afirma que a caracterização da sonegação 

fiscal como crime de perigo concreto/crime de aptidão ou alternativamente como delito de 

perigo abstrato depende do “conteúdo - objetivo ou subjetivo? – que venha a reconhecer-se ao 

inciso “que visem”1001.  

 

Transcrevem-se aqui as palavras do autor que esclarecem que a expressão „que visem‟ 

prevista no N. 1 do art. 103 da RGIT pode assumir um conteúdo objetivo: 

 

“O crime será seguramente de aptidão a adscrever-se o inciso „que visem‟ 

um conteúdo objectivo, no sentido de idoneidade para a não liquidação, não 

                                                                                                                                                         
b) Ocultação de factos ou valores não declarados e que devam ser revelados à administração tributária;  

c) Celebração de negócio simulado, quer quanto ao valor, quer quanto à natureza, quer por interposição, 

omissão ou substituição de pessoas.” 

PINTO, Augusto Tolda e BRAVO, Jorge Manuel Almeida dos Reis. Regime Geral das Infracções 

Tributárias e  Regimes Sancionatórios Especiais. Anotado. Coimbra: Coimbra, 2002, pp. 307 e 308 
999

 A autora entende que o bem jurídico tutelado é o patrimônio estatal. SOUSA, Susana Aires de.  Sobre o 

bem jurídico-penal protegido nas incriminações fiscais. In.: Direito Penal Económico e Europeu: Textos 

Doutrinários. Volume III. Coimbra: Coimbra, 2009, p. 318. 
1000

 Essa é a análise que faz Silva Dias relativamente ao crime de sonegação fiscal no ordenamento português 

atual. DIAS, Augusto Silva. In.: Direito Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários. Volume III. 

Coimbra: Coimbra, 2009, p. 439.  
1001

 ANDRADE, Manuel da Costa. A fraude fiscal – Dez anos depois, ainda um „crime de resultado cortado? 

In.: Direito Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários. Volume III. Coimbra: Coimbra, 2009, p. 276. 
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pagamento, não entrega, obtenção indevida de reembolso, benefício ou outras 

vantagens susceptíveis de causarem a diminuição das receitas tributárias”
1002

.   

 

Para o mesmo autor, o crime será de perigo abstrato se se interpretar o termo „que 

visem‟ como elemento subjetivo do tipo, significando „com intenção de‟1003.  

 

É a primeira  interpretação que Silva Dias empresta à expressão „que visem‟, pois este 

autor defende que o termo requer que a conduta típica seja “especialmente adequada”1004 para 

a realização do resultado de dano ao bem jurídico.  Dessa forma, o crime seria de perigo 

concreto.   

 

Apesar das considerações de Silva Dias, pensa-se  que as fórmulas tradicionalmente 

empregadas na indicação do elemento subjetivo do tipo - com intenção de, com o fim de, 

visando a, com o intuito de – somente com muito esforço interpretativo podem se associadas 

ao tipo objetivo. Portanto,  as expressões acima mencionadas caracterizam o dolo de perigo, e 

não a indicação de perigo concreto. Pertencem, em suma, ao tipo subjetivo, como analisado 

mais adiante.   

 

No caso de ser caracterizado como crime de perigo concreto ou de aptidão, o tipo 

penal poderia ser descrito da seguinte forma: 

  

“Fazer declaração falsa ou omitir declaração verdadeira sobre rendas, bens 

ou fatos, ou empregar qualquer outra fraude, idôneas a eximir o agente, total ou 

parcialmente, do pagamento de tributos não vinculados.   

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.” 

 

Todavia, as mesmas razões que levam à rejeição da  tipificação do delito como crime 

de dano encaminham para a inaceitabilidade da configuração da sonegação como crime de 

                                                 
1002

 ANDRADE, Manuel da Costa. A fraude fiscal – Dez anos depois, ainda um „crime de resultado cortado? 

In.: Direito Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários. Volume III. Coimbra: Coimbra, 2009, p. 276. 
1003

 ANDRADE, Manuel da Costa. A fraude fiscal – Dez anos depois, ainda um „crime de resultado cortado? 

In.: Direito Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários. Volume III. Coimbra: Coimbra, 2009, p. 276. 
1004

 DIAS, Augusto Silva. O novo Direito Penal Fiscal não aduaneiro (Decreto-Lei nº 20-A/90, de 15 de 

Janeiro). In: Direito Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários. Volume II. Coimbra: Coimbra, 1999, p. 

452.  
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perigo concreto.  Isso porque não é possível a verificação de lesão ao bem jurídico – o dever 

fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados – por meio de condutas que 

levariam, no caso concreto, à  redução ou supressão do montante do tributo devido. Lembra-

se que o bem jurídico tutelado não é de natureza patrimonial, a exemplo do erário e que 

tampouco é de titulariade individual – como o Estado – mas bem de natureza imaterial e de 

titularidade coletiva.  

 

A opção pela descrição do tipo penal  de acordo com a primeira hipótese 

(considerando-se o crime de dano e utilizando-se a fórmula „eximindo-se‟),  ou em 

conformidade com a segunda hipótese (configurando-se o crime de perigo concreto por meio 

da fórmula „idôneas a eximir‟),  somente seriam aceitáveis se a tutela penal repousasse 

imediatamente sobre o erário e somente de forma mediata, ou indireta, sobre o dever 

fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados.   

 

Em outras palavras:  apenas se o direito penal se ocupasse prioritariamente da proteção 

do cumprimento das obrigações tributárias principal (que é a de pagar o tributo), ou acessórias 

(que são as de fazer ou permitir que se faça algo no interesse da administração tributária), ou 

ainda do cumprimento das normas jurídico-tributárias em geral ou do equilíbrio da economia, 

poder-se-ia exigir o dano ou a  exposição concreta do bem jurídico a perigo.  

 

Se, como se pretende, a opção for pela tutela ao dever fundamental e solidário de 

pagar tributos não vinculados, bastará que a conduta possa pôr em perigo esse dever.  
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4.3.6 A tipicidade objetiva da conduta: o crime de 

resultado cortado 

 

Da realização de qualquer conduta penalmente relevante decorre um resultado que 

compõe o tipo objetivo1005 do crime.   Às vezes o tipo descreve uma ação e, de modo explícito, 

prevê um determinado resultado naturalístico – a morte, no homicídio do tipo do art. 121 do 

Código Penal brasileiro.  

 

Outras vezes, descreve somente uma conduta, sem individualizar um efeito  específico 

por ela produzido no mundo dos fatos, a exemplo do delito de violação de correspondência do 

art. 151 do Código Penal nacional.   

 

Alternativamente,  a descrição típica pode considerar irrelevante qualquer resultado 

naturalístico, como na invasão de domicílio prevista no Código Penal pátrio, em seu art. 150.   

 

Pode-se afirmar, portanto, que  todos os crimes contêm um resultado jurídico, sendo 

que podem, ou não, exigir para sua consumação um determinado resultado naturalístico. 

 

Nas palavras de von Liszt, a toda ação “por força de si mesma, se liga um resultado 

qualquer apreciável pelos sentidos, ainda quando o legislador a abstraia aparentemente de um 

resultado ulterior que na verdade ele tem em vista”1006.   Reiterando a lição de Zaffaroni, antes 

da conduta “as coisas eram de determinado modo; após a conduta, as coisas passam a ser de 

outro modo. Ao primeiro efeito chama-se „resultado jurídico‟. Ao segundo, „resultado 

naturalístico‟”1007.    

 

É preciso, todavia, recorrer a Biagio Petrocelli para distinguir a modificação no mundo 

decorrente da conduta,  da alteração requerida como resultado do delito:  “é uma modificação 

no mundo exterior que se segue àquela outra modificação do mundo que é a ação”1008.   

                                                 
1005

 BRANDÃO, Cláudio. Curso de Direito Penal. Parte Geral.  Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 156. 
1006

 LISZT, Franz von. Tratado de Direito Penal. Tomo II. Campinas: Russell, 2003, p. 219. 
1007

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. 

Volume  1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p 407. 
1008

 “una modificazione del mondo esterno che segue a quell‟altra modificazione del mondo che è l‟azione”. 

PETROCELLI, Biagio. Principii di diritto penale. Volume I. Napoli: Jovene, 1944,  p. 326. 
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Por essa razão autores do porte de Jiménez Asúa afirmam que:  

 

 “Para nós não existe delito sem resultado. A velha categoria de delitos 

formais era falsa.  O que acontece em certas infrações é que a manifestação de 

vontade e o resultado aparecem contemporaneamente e com aspectos 

inseparáveis.”
1009

.   

 

Percebe-se que Jiménez Asúa está se referindo unicamente à conduta humana 

exteriorizada – necessariamente prevista no tipo -  mas não à  consequência dessa conduta – 

que pode, ou não, estar prevista.   

 

Logo, resultado naturalístico ou resultado material do crime é a modificação do mundo 

prevista no tipo penal como necessária à caracterização do delito, como consequência de uma 

ação (que também altera o mundo).   

 

Nesse sentido, Roque de Brito Alves afirma que o crime material exige “para sua 

plena realização ou consumação um determinado resultado ou consequência que é distinta da 

ação ou da omissão do agente”, “efetivando-se concretamente a vontade do agente através de 

um resultado lesivo”.  Continua o autor distinguindo o crime formal, que é “de simples ou 

pura conduta que se realiza com a mera efetivação de uma certa ação ou omissão”:  

“Tecnicamente, no delito material, o tipo insere ou descreve a conduta e o resultado enquanto 

no formal a hipótese típica é de conduta, sem alusão ao resultado”1010.  

 

Cláudio Brandão se refere à classificação dos crimes em material,  formal e de mera 

conduta quando considera o resultado, de modo que “crimes materiais são aqueles que 

apresentam uma modificação no mundo exterior perceptível aos sentidos”, os crimes formais 

os “de consumação antecipada, onde o resultado ocorre no mesmo momento da realização da 

                                                 
1009

 “Para nosotos no existe delito sin resultado. La vieja categoría de delitos formales era falsa. Lo que 

acontece en ciertas infracciones es que la manifestación de voluntad y el resultado aparecen 

contemporáneamente y con aspectos inseparables.” ASÚA, Luis Jiménez de. La Ley y el Delito. Curso de 

Dogmatica Penal. Caracas: Andrés Bello, 1945, p. 265. 
1010

 ALVES, Roque de Brito. Direito Penal. Parte Geral. Recife: Intergraf, 2004, p.119. 
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conduta criminosa”1011.  Já o crime de mera conduta é aquele que “não exige um resultado 

para a sua consumação”1012.  

 

De acordo com essas possíveis consequências  da conduta humana Mir Puig denomina 

os crimes materiais de „delitos de resultado separado‟ 1013, para distingui-los dos delitos 

formais ou de consumação antecipada em que o resultado não vem consignado de modo 

expresso no tipo penal.    Igualmente nessa linha afirma Asúa que os delitos “formais são de 

simples atividade ou meros delitos de ação e os delitos materiais são delitos de resultado 

externo”1014.   

 

Já foi considerado que, haja ou não um resultado previsto no tipo como consequência 

específica, há delitos em que essa consequência constitui a lesão de um bem jurídico e há 

outros em que esse resultado é a colocação em perigo do bem jurídico1015.  Logo, há delitos de 

dano e de perigo, sob o enfoque da lesividade da conduta, assim como, sob a ótica da 

objetividade da ação, há crimes materiais, formais e de mera conduta.   

 

O entendimento manifestado pelos autores acima citados é compartilhado com 

diversos doutrinadores nacionais1016 e estrangeiros1017 que, com pequenas variações, afirmam o 

mesmo.    

                                                 
1011

 BRANDÃO, Claúdio. Curso de Direito Penal. Parte Geral.  Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 119. 
1012

 BRANDÃO, Claúdio. Curso de Direito Penal. Parte Geral.  Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 119. 
1013

 PUIG, Santiago Mir. Direito Penal. Fundamentos e Teoria do Delito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2007, p. 142. 
1014

 “formales son delitos de simple actividad o meros delitos de acción, y los delitos materiales son los 

delitos de resultado externo”. .” ASÚA, Luis Jiménez de. La Ley y el Delito. Curso de Dogmatica Penal. 

Caracas: Andrés Bello, 1945,  p. 265. 
1015

 PUIG, Santiago Mir. Direito Penal. Fundamentos e Teoria do Delito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2007, p. 142. 
1016

 Vale ressaltar que Nelson Hungria equiparou os crimes materiais aos crimes de dano e os delitos formais 

aos de perigo, sem distingui-los conceitualmente, como se pode apreender da transcrição abaixo:  “Nos crimes 

materiais ou de dano, é necessária à consumação a superveniência de efetiva lesão do bem jurídico tutelado. Se 

falha a lesão condicionante do summatum opus, apresenta-se a tentativa (crime tentado) ou um fato penalmente 

indiferente (como no caso do induzimento o ou auxílio a suicídio, quando este se frustra ou não ocorre lesão 

corporal de natureza grave). Nos crimes formais, basta o eventus periculi (relevante possibilidade de dano, dano 

potencial): a consumação antecede ou alheia-se ao eventus damini (e por isso também se fala, aqui em crimes de 

consumação antecipada). Nos crimes de perigo, também é sucificiente à consumação a simples possibilidade de 

dano; mas, enquanto nos crimes formais é indispensável o dolo de dano, os crimes de perigo têm um elemento 

subjetivo próprio, isto é, o dolo de perigo (o agente prevê necessáriamente o dano, mas não o quer, nem mesmo 

eventualmente, limitando sua vontade ao advento da situação de perigo).” HUNGRIA, Nelson. Comentários ao 

Código Penal. Arts. 11 a 27. Volume I. Tomo II. Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 43 
1017

 Também interessante indicar a classificação de Muñoz Conde que, apesar de bastante didática, não 

distingue os efeitos naturalísticos da ação das consequências jurídicas produzidas pela conduta sobre o bem 
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A ocorrência de resultado naturalístico, perceptível aos sentidos,  que enseja a 

classificação dos crimes em materiais, formais e de mera conduta  está relacionada à análise 

da tipicidade da conduta, ou em outras palavras, está vinculada à realização do tipo objetivo.  

 

Para Susana Navarro, tal classificação serve predominantemente como critério técnico 

ou instrumental para caracterização da consumação do delito1018.   

 

Como  já expresso quando da análise da lesividade da conduta,  os bens jurídicos 

coletivos somente podem ser objeto da  tutela penal por meio de crimes de perigo. 

  

Questão semelhante é enfrentada quando se examina a realização da conduta típica 

frente à impossibilidade de lesão naturalística de um bem jurídico de titularidade 

transindividual, como é o dever fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados.   

 

Como exposto anteriormente, quando se trata dos bens jurídicos individuais o 

resultado naturalístico é passível de verificação pelo exame do respectivo titular, porque ele    

é diretamente atingido pela ação delituosa ou, quando não, ele ingressa no âmbito de atuação 

dessa ação.   Em outras palavras, o ingresso do bem jurídico na esfera de influência da ação 

pode ser aferida por meio de seu titular1019.    

 

O mesmo se pode afirmar em relação ao objeto material de ação. Ou seja, os efeitos 

sobre o bem jurídico tutelado podem ser inferidos através da afetação do objeto material de 

ação correspondente.      

 

Veja-se que nos delitos em que a tutela recai sobre  bens jurídicos individuais sejam 

bens materiais ou imateriais, como  no homicídio e na  violação de correspondência, 

                                                                                                                                                         
jurídico.  Para esse autor, os crimes podem ser categorizados em: (1) delitos de mera atividade (como o falso 

testemunho) ou de mera inatividade (como a omissão de socorro) e em (2) delitos de resultado, esses 

subdivididos em (2.1) delitos de lesão e (2.2) delitos de perigo. CONDE, Francisco Muñoz. Teoría General del 

delito.Valencia: Tirant Lo Blanch, 2007, p. 63. 
1018

 NAVARRO, Susana Soto. Concreción y lésion de los bienes jurídicos colectivos. El ejemplo de los 

delitos ambientales y urbanísticos. In: Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Tomo LVIII, Fascículo 

III. Madrid: Ministerio de Justicia. Centro de Publicaciones, septiembre-diciembre, 2005, p. 906. 



 

 326  

respectivamente, as consequências efetivas e reais da conduta sobre o objeto material da ação 

- que é o corpo do indivíduo e a correspondência, respectivamente -  podem ser avaliados.  

Em outras palavras, no delito de homicídio (crime material),   a morte (resultado naturalístico)  

é perfeitamente verificável pelo exame do corpo da vítima (objeto material da ação).   

 

No entanto, no caso da moeda falsa, cujo bem jurídico (a fé pública) é de titularidade 

coletiva (da sociedade), o exame dos efeitos da conduta típica sobre o objeto material da ação 

(a moeda verdadeira), quer a falsidade abranja uma única cédula/moeda metálica ou uma 

enorme quantidade delas,  não permite a constatação de um resultado naturalístico.  

 

No caso do crime de sonegação fiscal proposto nesta tese, que protege o dever 

fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados, o bem jurídico é de titularidade 

coletiva.   

 

Logo, nesse delito  não é possível verificar qualquer resultado material decorrente de 

determinada conduta típica.  Tudo o que se pode afirmar é que tal conduta, por haver sido  

praticada com o fim de obter a supressão ou a redução de tributos não vinculados,  põe em 

perigo o bem jurídico.   Trata-se, portanto, de delito formal.  

 

Não se quer dizer com isso que  a conduta típica não produza qualquer efeito sobre o 

erário, sobre a carga tributária – que em última instância é a mensuração quantitativa do 

objeto material da ação (a arrecadação dos tributos não vinculados)  - ou sobre os sistemas 

tributário e econômico, mas implica o reconhecimento de que a aferição desse efeito como um 

resultado materialmente verificável é impossível.  

 

Concluindo, no que tange ao resultado material, os delitos referidos a bens jurídicos de 

titularidade supraindividual não podem ser caracterizados como crimes materiais, mas 

unicamente como crimes formais ou como crimes de mera conduta.    

 

Nas palavras de Alcácer Guirao: “não é a integridade física como entidade ontológica 

que interessa ao direito penal, nem, portanto, será a modificação causal da realidade o 

                                                                                                                                                         
1019

 MIR, José Cerezo. Curso de Derecho Penal Español.Parte General. Volume II.  Madrid: Tecnos, 1998, 
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elemento relevante da conduta delitiva, mas a redução das possibilidades de participação  

social que essa lesão significa para o titular do bem jurídico”1020.   

 

Assim, a lesividade do resultado somente pode ser aferida em termos jurídicos e não 

em termos naturalísticos, visto que as consequências da ação sobre o bem jurídico – o dever 

fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados –  apenas poderem ser 

compreendidas como consequências no plano imaterial.  Como explicam Alcácer Guirao e 

Héctor Villegas1021  a conduta títpica  pode fazer com que a sociedade deixe de contar com a 

consciência social do cumprimento desse dever pelos cidadãos.  O fato de existirem outros 

efeitos da conduta,  que causam danos – os desequilíbrios econômicos (hiatos inflacionário e 

recessionário) e a redução do patrimônio estatal  – não é suficiente para levar  à eleição desses 

outros valores (as ordens e sistemas econômico e tributário) ou bens (o erário) como os 

verdadeiros objetos da proteção penal.  

 

O exame do tipo objetivo indica ser um delito de „resultado cortado‟1022 ou formal, 

pois o resultado, se ocorrer, será considerado exaurimento do crime.   

 

Enfim, os bens jurídicos de titularidade transindividual possuem, além das duas 

características apontadas por Susana Navarro1023, (a possibilidade de aproveitamento por 

todos, sem que ninguém possa ser excluído e sem que o aproveitamento individual impeça o 

aproveitamento dos outros e a impossibilidade de divisão em partes cuja titularidade possa ser 

atribuída individualmente,  e sobre as quais se possa reconhecer a liberdade de disposição), e 

da já citada impossibilidade de afetação concreta do bem jurídico seja no sentido de dano, seja 

no sentido de exposição a perigo concreto, uma outra, a impossibilidade de efetiva lesão 

naturalística, perceptível aos sentidos.  

                                                                                                                                                         
pp. 114 e 115. 

1020
“no es la integridad física como entidad ontológica lo que interesa al Derecho penal, ni, por tanto, será 

lo relevante de la conducta delictiva la modificación causal de la realidad, sino la reducción de las 

posibilidades de participación social que esa lesión significa para el titular del bien jurídico”. GUIRAO, Rafael 

Alcácer. Lesión de bien jurídico o lesión de deber? Apuntes sobre el concepto material de delito. Barcelona: 

Atelier, 2003,  p. 111. 
1021

 VILLEGAS, Hector B. Derecho Penal Tributario. Buenos Aires: Lerner, 1965, p. 22. 
1022

 ANDRADE, Manuel da Costa. A fraude fiscal – Dez anos depois, ainda um „crime de resultado cortado? 

In.: Direito Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários. Volume III. Coimbra: Coimbra, 2009, p. 278. 
1023

 NAVARRO, Susana Soto. Concreción y lésion de los bienes jurídicos colectivos. El ejemplo de los 

delitos ambientales y urbanísticos. In: Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Tomo LVIII, Fascículo 

III. Madrid: Ministerio de Justicia. Centro de Publicaciones, septiembre-diciembre, 2005, p.888. 
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4.3.7 O elemento subjetivo do tipo: a tendência interna 

transcendente  

 

Quanto ao tipo subjetivo o delito proposto é um crime doloso que, nas palavras de 

Jescheck, possui  „tendência interna transcendente‟, pois o “agente almeja um resultado, que 

há-de ter presente para a realização do tipo, mas que não é preciso alcançar”
1024

.  

 

A grande contribuição da teoria finalista da ação à teoria do crime foi no sentido de 

dotar a vontade de um conteúdo: a determinação do fim, a seleção dos meios, a previsão dos 

efeitos – a que se denomina „tipo subjetivo‟1025.  

 

De início, esclareça-se que não é examinado o tipo culposo da sonegação fiscal, por se 

entender que, no caso, a reprovação se deve à realização da conduta que,  por si só, pode levar 

a perigo o bem jurídico.  

 

Não se admite, no caso, a realização das condutas “Fazer declaração falsa ou omitir 

declaração verdadeira sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar qualquer outra fraude” em 

modalidades culposas, por meios imprudentes, negligentes ou imperitos, visto que a 

realização do delito prevê o fim específico de se eximir, total ou parcialmente, do pagamento 

de tributos não vinculados.  A culpa não caracteriza, portanto,  o crime.    

 

O dolo é a consciência e a vontade de realizar o tipo objetivo do delito1026, 

constituindo-se simultaneamente por um elemento intelectual ou cognitivo e outro volitivo, 

que compõem os elementos subjetivos do injusto.  

 

Em seu Derecho Penal Alemán,  Welzel1027 distinguiu o dolo da intenção stricto sensu 

e  essa do ânimo1028.  A intenção em sentido estrito foi denominada pelo autor de „tendência 

interna transcendente‟: “pois, segundo o tipo legal, seu conteúdo não precisa ser realizado”1029.  

                                                 
1024

 JESCHECK, Hans-heinrich.Tratado de Derecho Penal. Parte General. Granada: Comares, 1993, p. 286. 
1025

 CONDE, Francisco Muñoz e ARÁN, Mercedes García. Derecho Penal. Parte General. Valencia: Tirant 

Lo Blanch, 2004, p. 265. 
1026

 CONDE, Francisco Muñoz e ARÁN, Mercedes García. Derecho Penal. Parte General. Valencia: Tirant 

Lo Blanch, 2004, p. 267. 
1027

 WELZEL, Hans. Derecho Penal Alemán. Santiago: Jurídica del Chile, 1997, pp. 93 a 95. 

http://www.estantevirtual.com.br/buscaporautor/Hans+heinrich+Jescheck
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Nos delitos em que além do dolo é prevista a intenção em sentido estrito, o fato para o 

qual “o autor dirige sua intenção está além do tipo objetivo”1030. Na verdade, é essa específica  

intenção que empresta significado ao dolo do tipo.  Algumas vezes o legislador considera 

irrelevante qualquer intenção especial adjacente ao dolo do tipo, em razão da sua gravidade.  

Outras vezes considera que a conduta típica, do ponto de vista subjetivo, somente se realiza 

quando presente uma intenção específica subjacente à genérica1031.  

 

A doutrina denomina a intenção stricto sensu configurada por Hans Welzel de „outros 

elementos subjetivos do injusto‟   que não coincidem com o dolo do tipo, mas são “tendências 

ou motivos especiais que o legislador exige em alguns casos, além do dolo, na constituição do 

tipo”1032. 

 

No caso do delito proposto (“Fazer declaração falsa ou omitir declaração verdadeira 

sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar qualquer outra fraude com o fim de eximir-se, total 

ou parcialmente, do pagamento de tributos não vinculados”), trata-se de crime doloso (dolo de 

fazer declaração falsa,  de omitir declaração verdadeira ou de praticar outra fraude)  de 

tendência interna transcendente (especial intenção de se eximir total ou parcialmente do 

pagamento de tributos não vinculados). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
1028

 O dolo não se confunde com o ânimo pois, ainda que diversos possam ser os estados da personalidade do 

agente – como o homicida que „tem prazer em matar‟ – tais elementos não compõem o dolo e sim a 

culpabilidade. WELZEL, Hans. Derecho Penal Alemán. Santiago: Jurídica del Chile, 1997, p. 95.  
1029

 “en cuanto según el tipo legal su contenido no necesita ser realizado”. WELZEL, Hans. Derecho Penal 

Alemán. Santiago: Jurídica del Chile, 1997, p. 94.  
1030

 “el autor dirige su intención está más allá del tipo objectivo”. WELZEL, Hans. Derecho Penal Alemán. 

Santiago: Jurídica del Chile, 1997, p. 94. 
1031

 No homicídio, por exemplo, somente é exigido o dolo genérico do tipo, a consciência e a vontade de 

matar alguém.  Porém é a intenção especial - de vingar-se, por exemplo - que explica o crime.  
1032

 “especiales tendências o motivos que el legislador exige en algunos casos, aparte el dolo, para constituir 

el tipo”. CONDE, Francisco Muñoz e ARÁN, Mercedes García. Derecho Penal. Parte General. Valencia: Tirant 

Lo Blanch, 2004, p. 278. 
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4.3.8 O iter criminis: a consumação do delito  

 

Expostos os contornos do  crime de sonegação fiscal, propõe-se sua descrição 

conforme abaixo:  

 

“Fazer declaração falsa ou omitir declaração verdadeira sobre rendas, bens 

ou fatos, ou empregar qualquer outra fraude com o fim de eximir-se, total ou 

parcialmente, do pagamento de tributos não vinculados.   

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.” 

 

Resumem-se abaixo as principais características do delito como proposto nesta tese: 

 

1º) objeto de tutela: dever fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados; 

 

2º) objeto material da ação: tributos não vinculados; 

 

3º) sujeito passivo: sociedade; 

 

4º) sujeito ativo: crime comum; 

 

5º) classificação quanto à tipicidade da conduta objetivamente considerada: crime 

formal ou de resultado cortado; 

 

6º) classificação quanto à tipicidade da conduta subjetivamente considerada: crime 

doloso de tendência interna transcendente; 

 

7º) classificação quanto à lesividade da conduta: delito de perigo abstrato. 

 

A consumação do crime ocorre com a apresentação de elementos idôneos a  criar, 

perante a administração tributária, uma imagem fiscal do sujeito passivo distinta da 

verdadeira.  
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Tais elementos abrangem declarações contendo informações falsas ou omitindo 

elementos  verdadeiros bem como quaisquer outros dados produzidos e veiculados por meio 

de documentos, públicos ou particulares, fraudulentos – notas fiscais, faturas, notas 

promissórias, contratos, livros contábeis e fiscais,  comprovantes de inscrição cadastral ou de 

apresentação de documentos ou de pagamentos, etc – cujo conteúdo possua relevância para 

formação do perfil ou imagem da verdadeira situação fiscal do sujeito passivo. As falsidades 

documentais e a fraude fiscal foram examinadas quando da análise do art. 1º da Lei nº 

8.137/1990, no item 3.2 („O crime sonegação fiscal previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/1990: 

um crime de dano tendo por objeto de tutela o erário‟) desta tese. 

 

As condutas descritas no tipo têm em comum a manifestação   comissiva ou omissiva  

do sujeito passivo perante a administração tributária, fornecendo informações ou omitindo-as 

quando deveria fornecê-las, que digam respeito à sua real situação fiscal.  

 

A doutrina admite a configuração de crimes omissivos de perigo abstrato, como se 

verifica pelas palavras de Girolamo Penso: “A ação e a omissão são ilícitas quando realizada a 

situação prevista na lei, prescindindo do perigo efetivo”1033.   

 

A ratio da norma penal em tela é a proibição de condutas que possibilitem a formação 

de um falso perfil tributário do sujeito passivo, pondo em perigo o dever fundamental de 

pagar os tributos não vinculados.  

 

Logo, o que se exige é que as condutas típicas tenham idoneidade para esse fim: a 

burla, o engano, o logro, a farsa, a ilusão, relativamente  à situação fiscal do sujeito passivo 

perante a administração tributária.  É preciso que a ação (“Fazer declaração falsa ou omitir 

declaração verdadeira sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar qualquer outra fraude”) seja 

idônea a gerar o falso perfil  tributário do agente, fazendo com que o fisco tenha dele uma 

imagem distinta da verdadeira.  

 

                                                 
1033

 “L‟azione e l‟omissione diventano illecite quindi, in quanto realizzino la situazione legislativamente 

prevista, a prescindere dalla effettiva pericolosità”. PENSO, Girolamo. Il Pericolo nella Teoria Generale del 

Reato. Milano: Dott A. Giuffrè, 1976, p. 88. 
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É importante esclarecer que essa idoneidade para realizar a fraude (enganando e 

iludindo quanto à real situação fiscal do sujeito passivo tributário) não deve ser confundida 

com a idoneidade para produzir dano ao bem jurídico, nem, muito menos, com a 

demonstração da efetiva falta de pagamento de tributos não vinculados.  Isto porque, como já 

exposto, o crime é formal e de perigo abstrato.     

 

Assim, não se requer que a administração fiscal seja efetivamente enganada pelo 

sujeito passivo tributário,  mas apenas que: 

 

 “a conduta típica seja idônea objectivamente para criar a aparência de uma 

situação tributária não correspondente à real, independentemente de o órgão da 

Administração fiscal competente vir a ser efectivamente ludibriado; e, por outro 

lado, que a situação mendaz chegue à esfera de conhecimento da Administração de 

modo a que haja quer uma exteriorização do comportamento ilícito do sujeito 

passivo, quer uma possibilidade de ocorrência do engano, momento em que a 

conduta do agente ficará completa”
1034

. 

 

 Na  modalidade comissiva - „fazer‟ – a informação deve chegar a ser recebida pelo 

órgão público, sem o que se estará no campo da tentativa1035  ou dos atos preparatórios.  O 

delito estará consumado no momento da entrega da declaração ou do documento contendo a 

informação falsa, ou, sendo o caso, de sua postagem pelos correios – postal ou eletrônico, 

ocasião em que o agente perde o “domínio do facto”
1036

.   

 

                                                 
1034

 SANTOS, André Teixeira dos.  O Crime de Fraude Fiscal. Um contributo para a configuração do tipo 

objectivo de ilícito a partir do bem jurídico. Coimbra: Coimbra, 2009, p. 220, Nota de rodapé 658. 
1035

 Pensa-se ser possível a tentativa no caso dos crimes de perigo abstrato, conforme ensinamento de 

Eduardo Correia : “Não é porém rigoroso ou exacto equiparar os crimes de perigo, concreto ou abstrato aos 

crimes formais ou de mera actividade, e daí concluir a impossibilidade da figura da frustração ou da tentativa 

naquelas hipóteses. É que a situação ou o facto donde resulta o perigo de lesão de um objecto ou bem jurídico 

pode esgotar-se numa mera actividade ou omissão, ou pode exigir, também, uma modificação do mundo 

exterior, um evento por ela causado. Neste caso, o crime de perigo não é, pois,  como tal um crime formal,. mas 

um crime material de resultado. Ou melhor, é um crime formal considerado o resultado final que se pretende 

evitar, mas é um crime material considerado o facto (modificação exterior ) que o põe em perigo”. CORREIA, 

Eduardo. Direito criminal. Coimbra: Almedina, 1971, p. 288.  

Em sentido oposto, não admitindo a tentativa nos crimes de perigo abstrato, se pronuncia Girolamo Penso: “Il 

pericolo presunto non è ammissibile nel tentativo ... poichê in questi reati l‟evento pericoloso è riferito ad una 

situazione”. PENSO, Girolamo. Il Pericolo nella Teoria Generale del Reato. Milano: Dott A. Giuffrè, 1976, p. 

90.   
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Na modalidade omissiva, o dever de informar “deve ser incumprido, o que só ocorrerá 

quando tiver decorrido o prazo para se proceder à declaração”
1037

. 

 

Na modalidade „praticar outra fraude‟, o delito resta consumado quando a 

administração tributária toma conhecimento da fraude hábil à produção de um perfil ou 

imagem falsos sobre a situação fiscal do contribuinte.  

 

Quanto ao conteúdo da informação, trata-se de elemento normativo do tipo – ao lado 

dos conceitos de fraude,  de declarações, de livros fiscais, .... Em síntese, a informação deve 

conter os elementos necessários para a administração tributária, nos termos da lei extra-penal.  

 

Reitere-se que o crime é de perigo abstrato, sendo suficiente que a conduta possa, a 

priori, causar dano o bem jurídico (o dever de pagar os tributos) sendo que tal possibilidade 

somente pode ser constatada pela idoneidade da conduta para enganar a administração 

tributária quanto à situação fiscal do sujeito passivo.    Não se requer que seja produzido um 

ato que indique que a administração tributária aceitou como verdadeiras as informações 

fornecidas ou omitidas.  

 

Note-se que em qualquer caso a ausência de aptidão da conduta para enganar o fisco   

acarreta a atipicidade da conduta ou, no máximo, hipótese de crime impossível.   

 

 Em suma, provada no caso concreto a conduta que enseje a produção, no âmbito da  

administração fiscal,  de um perfil tributário distinto do efetivamente adequado ao sujeito 

passivo,  quando tal conduta for praticada com o fim de eximir o agente do pagamento dos 

tributos não vinculados correspondentes, provado estará  o perigo para o bem jurídico.   Como 

já exposto, o crime de perigo abstrato é um crime de perigo absolutamente presumido de 

modo que, provado o fato presuntivo (a idoneidade da conduta para produção do falso perfil 

tributário), provada estará a situação de perigo para o bem jurídico.  
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 MORAIS, Luís. Incriminação de infracções fiscais não aduaneiras: algumas questões. Lisboa: 

Cosmos, 1993, p. 23.  
1037

 SANTOS, André Teixeira dos.  O Crime de Fraude Fiscal. Um contributo para a configuração do tipo 

objectivo de ilícito a partir do bem jurídico. Coimbra: Coimbra, 2009, pp. 218 e 219. 
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É essa distinção que alguns doutrinadores não logram fazer.  Nesse sentido, toma-se  a 

liberdade, com o respeito que merece o autor, para transcrever trecho de sua obra em que é  

analisado  o art. 103 e seu dispositivo N. 1 do Regime Geral de Infrações Tributárias  (RGIT) 

de Portugal.  Diz André dos Santos: 

 

“o caráter insidioso da fraude fiscal reside em levar a cabo os 

comportamentos previstos nas alíneas do nº 1 do art. 103º do RGIT   de forma 

idónea a provocar não liquidação, entrega ou pagamento da prestação tributária” ... 

“O dolo do tipo também deve incidir sobre essa idoneidade e se, no caso concreto, 

os comportamentos desenvolvidos pelo agente não forem idóneos a atingir aqueles 

fins, não haverá crime”
1038

.  

 

Reescreve-se o trecho acima, adaptando-o para o delito proposto nesta tese, 

considerando-se que a expressão „não pagar‟ pertence ao elemento subjetivo e transcendente,  

e não ao dolo de realização da conduta típica: 

 

„O caráter insidioso da fraude fiscal reside em levar a cabo os 

comportamentos previstos no art. ___ da Lei nº ___  de forma idônea a enganar a 

Administração fiscal quanto à situação fiscal do sujeito passivo... O dolo genérico 

do tipo também deve incidir sobre essa idoneidade e se, no caso concreto, os 

comportamentos desenvolvidos pelo agente não forem idôneos a atingir aqueles 

fins, não haverá crime‟.  

 

Como visto, o   exame do tipo objetivo indica ser um delito de „resultado cortado‟
1039

 

ou formal pois o resultado, se ocorrer, será considerado exaurimento do crime, causando um 

dano efetivo ao bem jurídico (o dever de pagar tributos não vinculados), o que não é exigido 

pelo tipo proposto. 

 

Quanto ao tipo subjetivo, consuma-se o delito quando o sujeito age livre e 

conscientemente no sentido de fazer a declaração falsa, ou de omitir a declaração verdadeira 

                                                 
1038

 SANTOS, André Teixeira dos.  O Crime de Fraude Fiscal. Um contributo para a configuração do tipo 

objectivo de ilícito a partir do bem jurídico. Coimbra: Coimbra, 2009, p. 137. 
1039

 ANDRADE, Manuel da Costa. A fraude fiscal – Dez anos depois, ainda um „crime de resultado cortado? 

In.: Direito Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários. Volume III. Coimbra: Coimbra, 2009, p. 278. 
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ou ainda de praticar qualquer fraude (dolo do tipo),  com o fim de se eximir do pagamento dos 

tributos não vinculados (outro elemento subjetivo do tipo).   Reitere-se que  o tipo subjetivo é 

composto pelo dolo e pela expressão „com o fim de‟, representando a „especial intenção de‟ 

ou o dolo stricto sensu, como preferiu Hans Welzel
1040

.  

 

Essa é a razão de o resultado ser cortado:  porque o elemento objetivo do tipo fica 

aquém do elemento subjetivo – que é transcendente à conduta  objetiva -  do que decorre o  

„corte‟ lógico na realização do crime.  

 

Na ausência de intenção especial de obter vantagem ilícia pela redução ou supressão 

do tributo não vinculado,  a prática da fraude por si só  - se irrelevante para a formação do 

perfil tributário do sujeito passivo – não caracterizará  o crime, podendo subsistir o delito de 

falsidade. 

 

A título ilustrativo, suponham-se quatro distintas condutas praticadas pela empresa de 

publicidade Prestalina Ltda: 

 

a) a Prestalina Ltda presta serviço de publicidade sem emissão de nota fiscal, sem 

contabilização da operação,  sem sua escrituração nos livros fiscais, sem informar tal operação 

nas  declarações correspondentes e sem pagar os tributos não vinculados devidos 

correspondentes a tal operação (imposto sobre serviços, imposto de renda pessoa jurídica, 

contribuição social sobre o lucro líquido, contribuição para o programa de integração social  e 

contribuição para o financiamento da seguridade social); 

 

b) a Prestalina Ltda presta serviço de publicidade com emissão de nota fiscal, com 

contabilização da operação, com escrituração nos livros fiscais e, no entanto,  sem informar 

tal operação nas  declarações correspondentes e sem pagar os tributos não vinculados devidos 

correspondentes a tal operação (imposto sobre serviços, imposto de renda pessoa jurídica, 

contribuição social sobre o lucro líquido, contribuição para o programa de integração social  e 

contribuição para o financiamento da seguridade social); 
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 WELZEL, Hans. Derecho Penal Alemán. Santiago: Jurídica del Chile, 1997, p. 94. 
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c) a Prestalina Ltda presta serviço de publicidade com emissão de nota fiscal, com 

contabilização da operação,  com escrituração nos livros fiscais, informando tal operação nas  

declarações correspondentes  sem, no entanto,  pagar os tributos não vinculados devidos 

correspondentes a tal operação (imposto sobre serviços, imposto de renda pessoa jurídica, 

contribuição social sobre o lucro líquido, contribuição para o programa de integração social  e 

contribuição para o financiamento da seguridade social); 

 

d) a Prestalina Ltda presta serviço de publicidade sem emissão de nota fiscal, sem 

contabilização, sem escrituração nos livros fiscais, sem informar tal operação nas  declarações 

correspondentes e pagando tempestiva e espontaneamente os tributos não vinculados devidos 

correspondentes a tal operação (imposto sobre serviços, imposto de renda pessoa jurídica, 

contribuição social sobre o lucro líquido, contribuição para o programa de integração social  e 

contribuição para o financiamento da seguridade social). 

 

Diante de tais situações hipotéticas, pergunta-se  qual(is) das condutas é(são) típica(s) 

em relação ao crime proposto (“Fazer declaração falsa ou omitir declaração verdadeira sobre 

rendas, bens ou fatos, ou empregar qualquer outra fraude com o fim de eximir-se, total ou 

parcialmente, do pagamento de tributos não vinculados”) ?  

 

As condutas descritas nos itens „a)‟,  „b)‟ e  „d)‟ configuram o crime proposto, visto 

que idôneas a produzir, perante a administração pública, um perfil fiscal do sujeito passivo 

tributário distinto do real, pondo em perigo o dever de pagar tributos.  A ratio da norma penal 

em tela é a proibição de condutas que possibilitem a formação de uma falsa imagem do 

agente.   

 

É irrelevante, no caso, que o fisco possa investigar as operações praticadas pela 

Prestalina Ltda, ou detenha outros meios de verificar a veracidade das informações, ou ainda 

que tenha produzido ou não atos reconhecendo a verossimilhança das declarações  fornecidas 

pela Prestalina Ltda.  

 

No que tange à conduta considerada atípica  – conduta „c)‟ -  não houve a realização 

do tipo objetivo (fazer declaração falsa, omitir declaração verdadeira  ou praticar outra 
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fraude), e do tipo subjetivo (com intuito de induzir a erro a administração tributária quanto à 

situação fiscal do sujeito passivo). A situação tributária da Prestalina Ltda é, efetivamente, de 

mera inadimplência. 

 

Pode-se questionar se a conduta descrita no item „d)‟ é atípica, por ausência da 

intenção especial  de se eximir do dever de pagar os tributos, face ao pagamento espontâneo e 

integral dos valores correspondentes às operações.  Entende-se que não pois, a prevalecer o 

perfil tributário falso informado pelo sujeito passivo tributário ele poderia, a qualquer tempo, 

alegar direito à restituição ou à compensação dos montantes pagos.  

 

Com tais exemplos não se pretendeu  esgotar todas as possíveis situações em que o 

bem jurídico tutelado – o dever fundamental de pagar tributos não vinculados – é posto em 

perigo.  Essas poucas considerações sobre a realização do delito auxiliam o esforço 

empreendido no sentido de demonstrar a propriedade da proposta formulada nesta tese, que 

tem por pontos específicos a tipificação do crime de sonegação como delito de perigo abstrato 

e  formal, elegendo como objeto material de ação os tributos não vinculados e por bem 

jurídico tutelado o dever fundamental e solidário de pagar tais tributos e ainda, no que se 

relaciona ao tipo subjetivo, como crime doloso de tendência interna transcendente.  
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4.3.9 O atendimento aos princípios informadores do 

direito penal tributário e à pauta indicativa dos bens 

jurídicos 

 

Em seu Princípios de Derecho Penal Tributário1041 escrito após a reforma promovida 

pelo Decreto Legislativo italiano  nº 74/20001042,  que deu nova configuração aos crimes 

contra a ordem tributária, Elio Lo Monte  indica os limites da incriminação das  condutas 

abrangidas sob o amplo e ambíguo conceito de sonegação fiscal.   

 

Segundo o autor  o direito penal deve obedecer a duplo norteamento: de um lado,  o 

atendimento às garantias individuais, com fundamento constitucional; de outro, a eficiência 

do controle penal1043.   

 

Entre os  princípios apontados por Lo Monte como elementos fundantes da ordem 

penal tributária,  são citados o princípio da reserva legal e o princípio da capacidade 

econômica1044.  A reserva legal, por ser garantidora do direito do cidadão de agir com toda 

liberdade, não sendo restringido  senão em virtude de lei; a capacidade econômica, por 

significar que em um Estado social democrático de direito as políticas públicas – a exemplo 

da tributação – possuem vocação redistibutiva de renda.  Irretocável a formulação de Lo 

Monte, e coincidente com os pressupostos defendidos nesta tese, como se vê pelo atendimento 

aos  fundamentos da legitimidade ética, técnica e prática, no âmbito jurídico, da eleição do 

dever  fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados como bem jurídico objeto da 

tutela penal.     

 

Faz-se necessário demonstrar, então,  que o bem jurídico eleito nesta tese como objeto 

de tutela do crime de sonegação fiscal – o dever fundamental e solidário de pagar tributos não 

vinculados -  possui as características próprias dos bens jurídicos penais, ou como prefere 

                                                 
1041

 MONTE, Elio Lo. Principios de Derecho Penal Tributario. Buenos Aires: B de F, 2006,  p. 1. 
1042

 O Decreto Legislativo nº 74/2000 veio substituir a Lei nº 516/1982, que foi objeto de estudo pelo mesmo 

autor, em sua obra: . L’illecito penale tributario tra tecniche di tutela ed esigenze di riforma. Verona: 

Cedam, 1996. 
1043

 MONTE, Elio Lo. Principios de Derecho Penal Tributario. Buenos Aires: B de F, 2006, p. 7. 
1044

 MONTE, Elio Lo. Principios de Derecho Penal Tributario. Buenos Aires: B de F, 2006, pp. 17 a 27. 
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Navarrete, suas  „qualidades delimitadoras‟
1045

: 1ª -  a objetividade, 2ª - a valoração, 3ª -  a 

normatividade, 4ª - a relatividade, 5ª - a interrelacionalidade, 6ª - a transcendência, e 7ª - a 

pluralidade. 

 

1ª - A objetividade do dever fundamental e solidário de pagar tributos não 

vinculados 

 

Por objetividade entende-se que os bens jurídicos são objetos que pré-existem na 

realidade ôntica, de modo que o legislador não os cria ex novo, mas apenas os reconhece 

como algo que possui valor para o indivíduo e para a coletividade.    Logo, o dever 

fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados é um objeto presente na realidade,  

ainda que  imaterial ou  ideal, porém de toda sorte, passível de atingimento  – efetivo ou 

potencial – pelo mundo exterior, pois é algo perceptível pela experiência humana,  conhecido 

pelo homem e objeto de direito deste homem.     

 

Assim como a fé pública que ninguém vê ou toca, mas existe na vida social, o dever 

fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados está presente na sociedade, cabendo 

ao direito penal protegê-lo.  

 

2ª - A natureza valorativa do dever fundamental e solidário de pagar tributos não 

vinculados 

 

O dever fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados é algo que possui 

valor para o indivíduo e para a coletividade.     

 

É também dotado das propriedades que caracterizam o direito penal: a legalidade,  a 

fragmentariedade e  a subsidiariedade.   

 

Não cabe falar em delito, nem tampouco em eleição de bem jurídico a ser tutelado, 

sine lege1046. Por essa razão, propõe-se nesta tese a tipificação do crime de sonegação fiscal, 

por meio de ato legal, conforme descrição abaixo:   
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 NAVARRETE, Miguel Polaino. El injusto típico en la teoría del delito. Corrientes: Mave, 2000, p. 
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“Fazer declaração falsa ou omitir declaração verdadeira sobre rendas, bens 

ou fatos, ou empregar qualquer outra fraude com o fim de eximir-se, total ou 

parcialmente, do pagamento de tributos não vinculados.  

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.” 

 

Segundo Jiménez de Asúa, o princípio da legalidade pode ser analisado sob três 

dimensões: filosófica, política e jurídico-científica1047.   No primeiro sentido, a legalidade 

obriga à imputação da menor pena possível, justamente por não haver identidade entre crime e 

castigo1048. Na segunda dimensão, a legalidade é indicadora do sistema político operante em 

determinada sociedade1049.    

 

As dimensões filosófica e política não estão sendo abordadas nesta tese de forma 

conclusiva, limitando-se a considerar adequada, em princípio, a pena já prevista no art. 1º da 

Lei nº 8.137/1997 e no art. 334 do Código Penal: reclusão de dois a cinco anos e multa.   

 

Sob a dimensão jurídica,  o princípio da legalidade legitima a imputação penal quando 

é efetivamente realizada na interpretação e na aplicação do direito penal1050. Na ordem 

interpretativa, vige o princípio da proibição da analogia1051. Note-se que nesta tese é proposta  

descrição típica de lege ferenda, que define o crime de sonegação fiscal como delito formal e 

de perigo abstrato.  Não se trata em absoluto da aplicação analógica do art. 1º da Lei 

8.137/1990 para alcançar condutas não previstas nesse dispositivo. Não há que se falar,  

portanto, em lesão ao princípio da proibição da analogia in malam partem.  

 

                                                                                                                                                         
497. 
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 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios Básicos do Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 25. 
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 ASÚA, Luis Jiménez de. La Ley y el Delito. Curso de Dogmatica Penal. Caracas: Andrés Bello, 1945, 

pp. 112 a 116. 
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 ASÚA, Luis Jiménez de. La Ley y el Delito. Curso de Dogmatica Penal. Caracas: Andrés Bello, 1945, 

pp. 112 e 113 
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 BRANDÃO, Cláudio. Curso de Direito Penal. Parte Geral. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 9.  
1050

 BATISTA, Nilo. Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2005, p. 68. 
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 ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. 

Volume 1. Parte Geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 153. 
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Quanto à aplicação da lei penal, o princípio da legalidade se desdobra em três 

postulados, como afirma Luiz Luisi1052:  a reserva legal e a taxatividade, além da 

irretroatividade.  

 

É necessário então que o tipo proposto contenha descrição precisa e certa da  conduta 

delituosa1053, evitando-se a ocultação do núcleo do tipo, como ocorria no antigo crime de 

adultério e as tipificações abertas ou exemplificativas1054, como ocorre no crime de ameaça, 

ambos delitos do Código Penal brasileiro. 

 

A reserva legal e a taxatividade são exigências apontadas por Elio Lo Monte que 

devem estar presentes na formulação de quaisquer  normas penais, e não apenas nos tipos 

penais tributários. Isso porque a utilização de expressões pouco claras e complexas enseja, em 

geral, a delegação da tarefa de dar concretude à  norma à jurisprudência, com risco de 

decisões juridiciais contraditórias e mesmo de impunidade, em razão da débil compreensão de 

seu preceito proibitivo1055.  

  

Do exame do tipo proposto (“Fazer declaração falsa ou omitir declaração verdadeira 

sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar qualquer outra fraude com o fim de eximir-se, total 

ou parcialmente, do pagamento de tributos não vinculados”)  verifica-se que a conduta típica é 

descrita por verbos comissivo e omissivo e seus complementos – „fazer declaração falsa‟ ou 

„omitir declaração verdadeira‟.  

 

No que se refere ao significado da expressão „tributos não vinculados‟ entende-se 

abranger os impostos e as contribuições especiais, espécies tributárias não 

contraprestacionais.   
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 LUISI, Luiz. Os Princípios Constitucionais Penais. Porto Alegre: Fabris, 2003, pp. 17 e 18. 
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 NAVARRETE, Miguel Polaino. El injusto típico en la teoría del delito. Corrientes: Mave, 2000, p. 

502. 
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 ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. 

Volume 1. Parte Geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, pp. 386 a 389.  
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 MONTE, Elio Lo. Principios de Derecho Penal Tributario. Buenos Aires: B de F, 2006, pp. 132 a 134. 
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Questiona-se se a expressão  „empregar qualquer outra fraude‟ consistiria em cláusula 

genérica ou aberta que feriria o princípio da taxatividade. Defende-se  que não, pois entende-

se que a a expressão é elemento normativo do tipo. 

 

Em razão de haver, na descrição típica, a inserção de um elemento subjetivo no tipo - 

(„com o fim de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos‟) -  a fraude  

prevista no tipo é a fraude fiscal ou tributária.   

 

Reitere-se que a fraude fiscal é conceito legal, apesar de não  estar conceituada no 

Código Penal brasileiro, que todavia a  menciona por dezenove vezes em seu texto
1056

.   

Coube à doutrina penal definir a fraude como “o meio enganoso na execução do delito”
1057

 , 

reiterando, assim, a concepção privatística que equipara a fraude à contrariedade indireta à 

lei
1058

.   No âmbito específico do direito penal tributário, a fraude é conceituada 

doutrinariamente como “qualquer engano, inexatidão consciente ou abuso de confiança que 

produz ou prepara um dano”
1059

.  

 

O conceito normativo de fraude tributária ou fiscal é extraído de norma legal que, em 

seu sentido amplo abrange a sonegação (art. 71 da Lei nº 4.502/1094), a fraude stricto sensu 

(art. 72 da Lei nº 4.502/1964)  e o conluio (art. 73 da Lei nº 4.502/1964).  

 

A propósito,  o legislador italiano foi feliz ao inserir no primeiro Título do Decreto 

Legislativo nº 74/2000 as definições dos termos técnicos utilizados no corpo do texto 

normativo – declaração e  fatura, por exemplo -  a fim de previnir dúvidas interpretativas1060, 

providência que bem poderia ser adotada pelo legislador nacional.  
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 Arts. 126, 155, 171, 175, 176, 177, 179, 203, 204, 206, 207, 215, 227, 228, 231, 308, 335, 347 e 358 do 
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in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella 

reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi; 
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Não se vislumbra qualquer lesão aos princípios acima referidos (princípios da reserva 

legal e da taxatividade) na referência à fraude fiscal, elemento normativo do tipo, haja vista tal 

elemento se encontrar conceituado em norma de status legal. Tampouco se pretende, nessa 

tese, a aplicação retroativa da lei penal proposta, o que seria um absurdo jurídico inaceitável 

nesse contexto.  

 

Quanto às características de fragmentariedade1061 e subsidiariedade1062 vê-se que, ao 

elevar o bem jurídico – o dever fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados – ao 

status constitucional,  esses requisitos são atendidos, pois somente foi eleito o referido valor  

após se verificar que a Constituição lhe dispensa interesse, seja implicitamente por mencionar 

os sistemas econômico e tributário em seu corpo textual, seja diretamente porque se refere aos 

tributos não vinculados como meio de financiamento público e à solidariedade como 

parâmetro para a organização social.   Tais aspectos constam do Capítulo II desta tese.  

 

3ª - a normatividade do dever fundamental e solidário de pagar tributos não 

vinculados  

 

                                                                                                                                                         
b) per "elementi attivi o passivi" si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo 

o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle 

imposte sui redditi o sul valore aggiunto; 

c) per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualita' di amministratore, liquidatore o 

rappresentante di societa', enti o persone fisiche; 

d) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi, 

rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito 

d'imposta, e del fine di consentirli a terzi; 

e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualita' di amministratore, liquidatore o rappresentante di 

societa', enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono 

riferiti alla societa', all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce; 

f) per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella 

dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal 

contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della 

presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; 

g) le soglie di punibilita' riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito 

rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione. Disponível em: < 

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/00074dl.htm>. Acesso em:  22.11.2010. 
1061

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, pp.22 

e 23. 
1062

 BATISTA, Nilo. Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2005, p. 85. 
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A normatividade,  ou capacidade para ser objeto de tutela penal, é representada pelo 

que Nilo Batista1063 denominou de lesividade, transportando para o terreno penal a questão da 

alteridade do direito.   

 

Proíbe-se  a incriminação da atitude interna,  bem como da conduta que não exceda o 

âmbito do próprio autor e, aditivamente, das ações que acarretam  autolesão.  Também não é 

possível sancionar situações que denotam um simples estado ou condição de ser, assim como 

as condutas, mesmo que desaprovadas pela coletividade, que não sejam capazes de afetar 

qualquer bem jurídico.  

 

No que tange à conduta de “Fazer declaração falsa ou omitir declaração verdadeira 

sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar qualquer outra fraude com o fim de eximir-se, total 

ou parcialmente, do pagamento de tributos não vinculados”, a lesividade relativa ao bem 

jurídico – o dever fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados – restou 

plenamente demonstrada.  

 

Vê-se, da descrição típica, que há uma conduta – comissiva ou omissiva – 

exteriorizada,  “o fazer ou omitir declaração” ou “praticar outra fraude”. Ao tipo objetivo 

associa-se o tipo subjetivo, o dolo de praticar a conduta típica acrescido da tendência interna 

transcendente de “eximir-se do dever de pagar tributos”.  

 

A conduta evidencia possibilidade de dano ao bem jurídico tutelado, não se 

restringindo absolutamente ao âmbito do autor, face à titularidade coletiva do bem.  Nesse 

sentido se retorna  às considerações formuladas quando da análise dos crimes de perigo 

abstrato,  em que a antecipação da tutela penal ao momento anterior à lesão ou à concreta 

ameaça de lesão se legitimam por razões ético-sociais.  

 

Quanto à autolesão, apesar de, paradoxalmente, a conduta resultar também em 

prejuízo ao próprio agente – pois o cidadão se ressentirá da ausência do dever de contribuir 

                                                 
1063

 BATISTA, Nilo. Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2005, pp. 91 a 

97. 
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por parte dos demais membros da sociedade -  esse não é o efeito imediato de sua ação 

criminosa, mas mera decorrência de um estado de carência de consciência social e política.    

   

4ª - a relatividade do dever fundamental e solidário de pagar tributos não 

vinculados  

 

A relatividade ou característica dinâmica do bem jurídico revela que os critérios de 

eleição dos bens jurídicos podem se alterar no tempo e no espaço1064.  

 

A sonegação fiscal, como as condutas consideradas crimes econômicos em geral, 

fazem parte de um fenômeno maior, iniciado a partir da Primeira guerra mundial, que resultou 

em uma „expansividade‟ do direito penal. Compõem o que se denomina „direito penal 

secundário‟1065. 

 

Especialmente em relação à sonegação,  dois fatores forçaram sua tipificação: a 

configuração de um Estado  Social e a universalização das relações econômicas1066.  

 

Por essa razão, valores como o dever fundamental e solidário de pagar tributos não 

vinculados só atualmente são reconhecidos com merecedores de proteção jurídica.   

 

Sua elevação a bem jurídico penal requer, ainda atualmente – como está sendo feito 

nesta tese – detalhada demonstração, para que se convençam os juristas e aos legisladores de 

sua indicação implícita no texto constitucional, por meio dos ditames orientadores dos 

sistemas econômico e tributário e da existência de um dever fundamental de todos de 

solidariamente contribuir com o financiamento do Estado social democrático de direito, de 

acordo com suas respectivas capacidades econômicas.  

 

                                                 
1064

 Navarrete explica que os valores não existem em si mesmos, como pretende a escola fenomenológica, 

mas são determinados por um sujeito valorante. NAVARRETE, Miguel Polaino. El injusto típico en la teoría 

del delito. Corrientes: Mave, 2000, p. 512. 
1065

 DIAS, Jorge de Figueiredo e ANDRADE, Manuel da Costa. O crime de fraude fiscal no novo Direito 

Penal Tributário Português. In: Direito Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários. Volume II. 

Coimbra: Coimbra, 1999, p. 418. 
1066

 SANTOS, André Teixeira dos.  O Crime de Fraude Fiscal. Um contributo para a configuração do tipo 

objectivo de ilícito a partir do bem jurídico. Coimbra: Coimbra, 2009, p.18. 
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5ª - a interrelacionalidade do dever fundamental e solidário de pagar tributos não 

vinculados 

 

A natureza interrelacional do dever fundamental e solidário de pagar tributos não 

vinculados decorre de ser ele um bem coletivo, constitucionalmente garantido e não restrito 

ao plano das faculdades jurídicas dos sujeitos individuais – os direitos subjetivos - nem 

tampouco ao plano dos interesses do Estado – um direito patrimonial do Estado a que o 

cidadão é obrigado a se submeter.  

 

É bem jurídico de caráter supraindividual ou transpersonalista, de titularidade da 

sociedade.  

 

6ª - a transcendência do dever fundamental e solidário de pagar tributos não 

vinculados  

 

O dever fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados é dotado de 

transcendência em razão do elevado grau de gravidade do injusto, pela  periculosidade,  

reprovabilidade e antissociabilidade do comportamento1067.  Essa característica é demonstrada 

em face dos inúmeros efeitos decorrentes da conduta típica: sobre o patrimônio público, sobre 

o patrimônio dos demais contribuintes individualmente considerados, sobre o cumprimento as 

normas tributárias que preveem obrigações tributárias principal e acessórias, e sobre os 

sistemas tributário e econômico, nesse caso afetando o nível de emprego e de inflação, a 

distribuição de renda e o balanço de pagamentos. 

  

7ª - a pluridimensionalidade do dever fundamental e solidário de pagar tributos 

não vinculados 

 

 O caráter integrador ou pluralista do dever fundamental e solidário de pagar tributos 

não vinculados é demonstrado por uma variedade de valores a ele associados: sua previsão 

constitucional, associada simultaneamente ao adequado funcionamento da ordem econômica 
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(seus efeitos sobre o sistema econômico foram especificamente examinados), à necessidade 

de financiamento do Estado no atendimento de suas tarefas voltadas para o bem comum, e à 

concretização do princípio da solidariedade social que depende da forma como é distribuída a 

carga tributária e que deve se dar em conformidade com as capacidades econômicas dos 

obrigados.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
1067

 NAVARRETE, Miguel Polaino. El injusto típico en la teoría del delito. Corrientes: Mave, 2000, p. 

519. 
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CONCLUSÃO 
 

 

Resumo conclusivo 
 

 

 

Conclui-se esta tese acreditando que  no crime de sonegação fiscal o relevante 

interesse social constitucionalmente legitimado que justifica a tutela penal não recai de forma 

direta e imediata sobre o erário,  ou sobre as ordens ou sistemas tributário ou econômico,  mas 

sobre o dever solidário e fundamental de pagar tributos não vinculados.   

 

No que concerce às três dimensões em que pode ser analisado o crime1068 

(filosófica
1069

, política
1070

 e jurídico-científica
1071

), foi estudada sua dimensão jurídica, 

contextualizando-a sem, no entanto, examinar o crime quanto à realização da justiça  em 

razão da fixação e da aplicação da  pena1072, e em relação às reais consequências políticas que 

a proposta poderia ensejar1073.  

                                                 
1068

 A propósito dos crimes de perigo, José de Faria Costa foi capaz de examinar esse tipo de incriminação  

de modo bastante amplo, abrangendo as três dimensões aqui mencionadas, respondendo a questões como: 1. qual 

a razão da erupção de novas atividades incrimináveis mediante delitos de perigo? 2. quais as matrizes histórico-

sociais que a acompanham esse campo da normatividade penal? 3. o desenvolvimento tecnológico representa 

pepel relevante nesse processo de incriminação de condutas mediante delitos de perigo? 4. qual o significado da 

ordem constitucional na criminalização de situações de por em perigo? 5. há relação entre o perigo e uma 

situação de negligência? 6. Qual a função do perigo na dogmática penal, isto é, na configuração do ilícito típico? 

COSTA, José de Faria. O perigo em direito penal.Coimbra: Coimbra, 1992, p. 13. 
1069

 ASÚA, Luis Jiménez de. La Ley y el Delito. Curso de Dogmatica Penal. Caracas: Andrés Bello, 1945, 

pp. 112 e 113 
1070

 BRANDÃO, Cláudio. Curso de Direito Penal. Parte Geral. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 9.  
1071

 ASÚA, Luis Jiménez de. La Ley y el Delito. Curso de Dogmatica Penal. Caracas: Andrés Bello, 1945, 

pp. 112 a 116. 
1072

 Limitou-se esta autora a considerar adequada, em princípio, a pena já prevista no art. 1º da Lei nº 

8.137/1997 e no art. 334 do Código Penal: reclusão de dois a cinco anos e multa.   
1073

 Defende-se que   a função do Direito Penal é a de tutelar bens jurídicos. BRANDÃO, Cláudio Brandão.  

Curso de Direito Penal. Parte Geral.  Forense, Rio de Janeiro, 2008,NR 8, p. 114.  

Há autores, como Maria de Lourdes Fuente, que iniciam o exame do bem jurídico merecedor da tutela penal 

no crime de sonegação fiscal por meio de suas bases filosóficas, mencionando a discussão quanto a ser o fim do 

Direito Penal a proteção a bens jurídicos ou a proteção a valores éticos essenciais da sociedade (FUENTE, María 

Lourdes Baza de la. El Delito Fiscal: particular referencia al artículo 305 del Código Penal. Madrid: Universidad 

Complutense de Madrid, s/d, pp. 80 e 81) .   

Esse debate não foi enfrentrado, por ter-se limitado essa tese ao âmbito jurídico de estudo.  Na verdade, a 

questão relativa ao fim do Direito Penal requer fundamentação na filosofia, situando-se de um lado o idealismo 

valorativo de Kant e de outro o idealismo jurídico de Hegel, temas que fogem às pretensões desta tese.   

Optou-se por examinar a possibilidade de individualização dos bens jurídicos penais por meio de suas  

características essenciais e, a partir de então, identificar o bem ou valor merecedor da tutela no crime de 

sonegação fiscal.  As doutrinas jurídicas que desconsideram o conceito de bem jurídico e que, evidentemente, 
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O âmbito jurídico foi examinado sob duplo aspecto, visto que o crime de sonegação 

fiscal foi objeto de análise  de lege lata e, em seguida foi proposta configuração da figura 

delitiva, de lege ferenda.  

 

Faz-se necessário elucidar que esta tese foi concebida em conformidade com a teoria 

finalista da ação e com a teoria normativa pura da culpabilidade. Dessa forma, o dolo e a 

culpa compõem o tipo1074.  

 

Há  um Anexo à tese em que é apresentada especificamente a questão da 

impossibilidade de tipificação do crime de sonegação fiscal conforme previsto no 

ordenamento brasileiro atual, em face dos fatos geradores decorrentes de presunções legais 

tributárias por ausência de culpabilidade. Tal análise é levada a efeito, todavia, à luz da teoria 

causalista da ação (e conforme a teoria psicológica da culpabilidade)1075.   Associando à norma 

estruturada segundo Karl Binding – tipo objetivo e tipo subjetivo - a regra matriz de 

incidência pensada por Paulo de Barros Carvalho, pretendeu-se demonstrar incoerência da 

norma penal tributária em decorrência da ausência do elemento psicológico no tipo subjetivo. 

Ainda que esse pensamento não estivesse incorreto, quando analisada a impossibilidade sob a 

ótica da teoria finalista da ação, a impossibilidade era  logicamente anterior, visto que a 

hipótese em questão era de ausência de tipicidade, por tratar-se de crime impossível em razão 

da ineficácia absoluta do meio de apuração do resultado exigido para sua  consumação.  Esse 

Anexo foi juntado apenas para demonstrar os caminhos percorridos a fim de alcançar as 

conclusões relativas aos problemas que envolvem a caracterização do crime de sonegação 

fiscal como crime material e de dano.  

 

Retornando ao conteúdo desta tese, no primeiro capítulo foram analisadas as teorias 

que se desenvolveram em torno do conceito de bem jurídico e que atualmente reconhecem ou 

negam a relevância da identificação dos bens jurídicos no âmbito do direito penal.  

 

                                                                                                                                                         
foram construídas em bases filosóficas a elas adequadas, foram citadas apenas para demonstração de sua 

inadequação, a exemplo da menção a Günther Jakobs (Direito Penal do Inimigo. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 

2008, p. XXV). 
1074

 BRANDÃO, Cláudio. Curso de Direito Penal. Parte Geral.  Forense: Rio de Janeiro, 2008,.p. 125 a 128. 
1075

 BRANDÃO, Cláudio. Curso de Direito Penal. Parte Geral.  Forense: Rio de Janeiro, 2008, pp. 23 a 125. 



 

 350  

Ao final, foi afirmada a relevância do bem jurídico como fundamento de legitimidade 

da intervenção penal.  Concluiu-se que o grande desideratum do direito penal é realizar a 

aproximação entre o bem protegido pela norma penal e o bem efetivamente merecedor dessa 

proteção1076.  

 

Isto posto, optou-se pela adoção da teoria constitucionalista do bem jurídico, elegendo 

como critério para identificação dos bens jurídicos  os valores consignados na 

Constituição
1077

.   

  

 O bem jurídico foi então caracterizado como um valor, no sentido de ser um  “atributo 

anímico-espiritual de especial transcendência para a auto-realização da pessoa em 

sociedade”
1078

.  Este valor, para merecer o status de bem jurídico,  deve possuir substratos 

normativo e substancial
1079

, isto é, estar previsto formalmente como objeto de tutela por meio 

de uma norma penal e, concomitantemente, ser materialmente merecedor de tal tutela.  

 

Acerca da possibilidade de um dever – tal como o dever fundamental e solidário de 

pagar tributos não vinculados – revestir-se da qualidade de bem jurídico penal, advoga-se que, 

nas circunstâncias em que tal dever se apresenta, ele transmuda-se para efeitos jurídico-

penais, em bem jurídico penal substancial1080.   

 

Sob  essa compreensão do bem jurídico constatuou-se a realização de suas funções 

fundamentais para o direito penal, tanto no âmbito de política criminal quanto no da 

dogmática, podendo-se citar as funções axiológica,  sistemática,  e exegética ou teleológica. 

 

                                                 
1076

 COSTA, José de Faria. O perigo em direito penal.Coimbra: Coimbra, 1992, p. 12 e PUIG, Santiago 

Mir. Direito Penal. Fundamentos e Teoria do Delito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 139. 
1077

 COELHO, Yuri Carneiro.Bem jurídico penal. Belo Horizonte: Mandamentos, 2003, p. 75.  
1078

 “todos aquellos objetos que, siendo de utilidad para satisfacer necesidades personales, asumen una 

importancia de tal índole en el ámbito de la convivencia humana que son estimados acreedores de la máxima 

garantía del ordenamiento jurídico-penal” e “atributos anímico-espirituales de especial transcedencia para la 

autorrealización de la persona en sociedad, que repercuten de una forma inmanente en la propia estructura de 

configuración del núcleo social, en cuyo círculo se provee el desenvolvimiento de las aspiraciones individuales 

en un orden jurídico abstracto de libertad, respeto y colaboración recíprocos”. .NAVARRETE, Miguel 

Polaino. El injusto típico en la teoría del delito. Corrientes: Mave, 2000, pp. 491 e 492. 
1079

 NAVARRETE, Miguel Polaino. El injusto típico en la teoría del delito. Corrientes: Mave, 2000, p. 

335.  
1080

 ORTS, Adela Cortina. Limites y virtualidades del procedimentalismo moral y jurídico. In: Anales de la 

Cátedra Francisco Suárez nº 28. Granada: 1988, pp. 43 a 63. 
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Em seguida foram examinados os caracteres essenciais dos bens jurídicos que 

possibilitaram a identificação do dever fundamental e solidário de pagar tributos não 

vinculados como o bem imaterial sobre o qual recai o interesse social, evidenciado 

constitucionalmente, de obter o financiamento do Estado.  

 

Propõe-se a tipificação do crime de sonegação fiscal elegendo como bem jurídico 

merecedor da tutela o dever fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados, por 

meio da alteração do art. 1º da Lei nº 8.137/1990.  Deu-se, assim, a possibilidade de haver 

substrato normativo à proteção penal.   

 

Quanto ao subtrato substancial ou material do delito adotou-se a teoria 

constitucionalista por se entender que o ilícito penal decorre da lesão a valor 

constitucionalmente relevante
1081

, pois o valor  em tela – o dever fundamental e solidário de 

pagar tributos não vinculados -  é ligado às finalidades da Constituição.   

 

De acordo com a teoria constitucionalista restrita adotada nesta tese, a vinculação entre 

bem jurídico e Constituição pode se apresentar de modo explícito ou implícito, nesse caso 

abrangendo “a vida, a integridade física, a liberdade de actuação ou a propriedade, as quais 

todo mundo conhece... as prestações de caráter público de que depende o indivíduo no quadro 

da assistência social por parte do Estado”1082, além de “uma administração de justiça 

organizada e um sistema monetário estável”1083.   

 

Entre os constitucionalistas podem ser citados Cláudio Brandão
1084

,  Claus Roxin
1085

, 

Luigi Ferrajoli
1086

, Klaus Tiedemann
1087

, Esteban Righi
1088

, Enrique Bacigalupo
1089

, Eugenio 

                                                 
1081

 MONTE, Elio Lo. L’illecito penale tributario tra tecniche di tutela ed esigenze di riforma. Verona: 

CEDAM, 1996, p. 236. 
1082

 ROXIN, Claus. Problemas fundamentais de Direito Penal. Lisboa: Vega, s/d, pp. 27 e 28.  
1083

 ROXIN, Claus. A proteção de bens jurídicos como função do Direito Penal. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2009, p. 19. 
1084

 BRANDÃO, Cláudio. Curso de Direito Penal. Parte Geral.  Forense: Rio de Janeiro, 2008. 
1085

 ROXIN, Claus. A proteção de bens jurídicos como função do Direito Penal. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2009. 
1086

 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. 
1087

 TIEDEMANN, Klaus. Lecciones de Derecho Penal Económico. Barcelona: PPU, 1993. 
1088

 RIGHI, Esteban. Los Delitos Económicos. Buenos Aires: AdHoc Villela, 2000. 
1089

 BACIGALUPO, Enrique. El Delito Fiscal. In.: BACIGALUPO, Enrique (Dir.). Curso de Derecho 

Penal Econômico. Madrid: Marcial Pons, 2005. 
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Simón Acosta1090, Luiz Polaino Navarrete
1091

, Elio Lo Monte
1092

, Lilian Gurfinkel de Wendy e 

Eduardo Ángel Russo
1093

,  Klaus Tipke
1094

 e José de Faria Costa1095. 

 

Especial atenção mereceu a indicação da solidariedade como um dos objetivos do 

Estado, no inciso I do art. 3º da Constituição brasileira .  É justamente essa solidariedade que 

determina a atribuição coletiva do dever de pagar tributos não vinculados.  

 

Há também previsão, no Título VII da Carta maior nacional, de uma série de 

princípios referentes à Ordem Econômica e Financeira privada e, em seu  Título anterior – 

Título VI -   à Ordem Tributária e Financeira.  

 

Vale mencionar os princípios gerais da atividade econômica, relacionados no art. 170 

da Constituição Federal de 1988: a soberania nacional, a propriedade privada, a função social 

da propriedade, a livre concorrência, a defesa do consumidor, a defesa do meio ambiente, a 

redução das desigualdades sociais e regionais, a busca pelo pleno emprego, o tratamento 

favorecido às pequenas empresas e o livre exercício da atividade econômica.   

 

O primeiro Capítulo foi encerrado com a afirmação de que a atuação de todos os 

cidadãos, de forma solidária,  no que concerne às ordens econômica e tributária, é  interesse 

jurídico de status constitucional e como tal, compõe a pauta indicativa dos bens jurídicos 

penais.  

 

Ainda nesse Capítulo I o bem jurídico eleito - o dever fundamental e solidário de 

pagar tributos não vinculados – foi considerado dotado de todos os atributos necessários à sua 

elevação à categoria de bem jurídico penal, por possuir seus caracteres informadores:  a 

                                                 
1090

 ACOSTA, Eugenio Simón. El Delito de Defraudación Tributaria. Navarra: Aranzadi, 1998. 
1091

 NAVARRETE, Miguel Polaino. El injusto típico en la teoría del delito. Corrientes: Mave, 2000. 
1092

 MONTE, Elio Lo. L’illecito penale tributario tra tecniche di tutela ed esigenze di riforma. Verona: 

CEDAM, 1996. 
1093

 WENDY, Lilian Gurfinkel de  e RUSSO, Eduardo Ángel. Ilícitos tributarios en las leyes 11.683 y 

23.771. Buenos Aires: Depalma, 1993. 
1094

 TIPKE, Klaus. Moral Tributaria del Estado y de los Contribuyentes. Madrid: Marcial Pons, 2002. 
1095

 COSTA, José de Faria. O perigo em direito penal.Coimbra: Coimbra, 1992. 
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objetividade, a valoração, a normatividade, a relatividade, a interrelacionalidade, a 

transcendência e a pluralidade
1096

.   

 

No Capítulo II foi analisado o sistema econômico  e o dever fundamental e solidário 

de pagar tributos não vinculados, estabelecendo-se relações entre ambos, de modo a 

possibilitar a compreensão dos efeitos da tributação sobre a atividade econômica.  Concluiu-

se então  por sua adequação à  pauta valorativa constitucional1097, e por sua vinculação à 

Constituição1098, seja por ser um dos objetivos do próprio Estado, seja por ser imprescindível 

ao atendimento dos princípios das ordens econômica e financeira.  

 

Examinando o dever fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados, 

percebeu-se ser este valor um bem jurídico perfeitamente adequado às especificidades do 

direito penal econômico e, consequentemente, do direito penal tributário.  Sua compreensão 

como bem jurídico penal somente foi trazida à luz a partir do século passado quando, em 

razão da formação do Estado social democrático de direito, o financiamento estatal deixou de 

ser um valor associado unicamente ao poder político ou a razões econômicas, e passou a ser 

vinculado a aspectos sociais, mais especificamente ao atendimento das necessidades do 

conjunto dos membros da sociedade.   

 

 Esclareça-se que o sistema econômico de que aqui se trata é um sistema conformado à 

ordem capitalista que atua por meio de mercados em busca da eficiência.  Mas é, também, um 

sistema que deve se comportar conforme as regras estabelecidas pelo Estado social 

democrático de direito. 

 

Essa eficiência do sistema econômico  significa a maximização do lucro, com 

minimização de custos, abrangendo  três distintos aspectos: (i) o adequado volume de 

produção de bens e serviços  a dados preços e nível de emprego; (ii) a ocorrência do „ótimo de 

                                                 
1096

 NAVARRETE, Miguel Polaino. El injusto típico en la teoría del delito. Corrientes: Mave, 2000, p. 

497. 
1097

 COELHO, Yuri Carneiro.Bem jurídico penal. Belo Horizonte: Mandamentos, 2003, p. 83. 
1098

 ROXIN, Claus. A proteção de bens jurídicos como função do Direito Penal. Porto Alegre: Livraria do 
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Pareto‟; e (iii) a verificação da eficiência de Kaldor-Hicks, isto é, a maximização da 

riqueza
1099

.  

 

Concluiu-se ser uma utopia pensar o capitalismo e portanto os sistemas econômico e 

tributário nele inseridos,  como modos de organização social pautados pela justiça.  O 

mercado se rege por critérios de eficiência, não de justiça e igualdade.   

 

Por essa razão a intervenção estatal – por meio de políticas fiscais e monetárias – não 

foi vista  apenas necessária ao adequado funcionamento da economia mas, principalmente, 

imprescindível para a sobrevivência da sociedade e para a realização da justiça social. 

   

Ainda no que concerne ao bem jurídico, as consequências de seu ataque foram  

demonstradas pelo exame do sistema econômico, em que foram retratadas as políticas fiscais 

e monetárias visando ao equilíbrio com pleno emprego, a exemplo do teorema do orçamento 

equilibrado.  Para ilustrar esses efeitos, mostrou-se que a  redução e o aumento da carga 

tributária resultam, respectivamente,  na ocorrência dos hiatos recessionário e inflacionário, 

via alterações da demanda agregada1100. Esses fenômenos causam graves distorções, entre as  

quais podem-se citar o desemprego e a inflação, respectivamente, demonstradas 

matematicamente.  

 

 Sob a ótica microeconômica, um imposto específico ou ad valorem, a ser recolhido 

pelo comprador ou pelo vendedor, a depender da elasticidade preço da oferta e da demanda, 

provoca alterações do ponto de equilíbrio dos mercados individualmente considerados, 

podendo ocorrer o fenômeno denominado princípio de Ramsey
1101

.  

 

                                                 
1099

 A eficiência de Kaldor-Hicks pressupõe que os indivíduos beneficiados com a política pública sentem-se 

suficientemente melhor, a ponto de compensar a sensação de piora daqueles que tiveram sua situação original 

atingida.  HARRISON, Jeffrey L. Law and Economics.  St. Paul, Minn.:  West Group, 2000, pp. 29, 31, 34 e 

35. 
1100

 SAMUELSON, Paul. Introdução à Análise Econômica. Volume I. Rio de Janeiro: Agir, 1979, p. 359. 
1101

 “si la demanda es muy elástica, un aumento relativamente pequeño del precio, inducido por el impuesto, 

conducirá a una reducción relativamente grande de la proudcción”. POESNER, Richard A. El análisis 

económico del derecho. Mexico: Fondo de Cultura Económica, 1998, p. 455. 



 

 355  

Tais efeitos sobre a economia decorrentes da tributação foram denominados de 

„amortização‟ e de „capitalização‟
1102

 por Aliomar Baleeiro.  Já Luís Eduardo Schoueri, 

examinando o tema,  mencionou as hipóteses de agravamento e de vantagem
1103

.  Essas  

considerações, levadas a termo  ainda no Capítulo II, evidenciaram que a sonegação fiscal 

acarreta diversas distorções ao correto funcionamento do sistema econômico.  

 

Como já exposto,  a tributação é um dos mecanismos de adequação econômica e 

social.  Em outras palavras, o sistema tributário faz parte do sistema econômico e sobre ele 

exerce influências, que podem e devem ser direcionadas, pelo Estado, no sentido de evitar o 

desemprego ou a inflação, de possibilitar a redistribuição de renda e de financiar a prestação 

de serviços públicos e a  realização de investimentos necessários ao desenvolvimento do país.  

 

No entanto, não foi  possível identificar o bem jurídico tutelado pelo crime de 

sonegação fiscal com a ordem econômica ou com as normas que preveem obrigações 

tributárias principais ou acessórias, ou ainda  com os sistemas tributário e econômico e seus 

mercados micro e macroeconômicos.  Afirmar que o direito penal protege a ordem econômica  

–  o conjunto de  normas que regula a economia –  ou a ordem tributária – as normas que 

estabelecem obrigações principais e acessórias - é mera tautologia, visto que todo o direito 

penal tem por fim evitar que normas jurídicas sejam violadas e por função sancionar as 

violações.  E compreender que o direito penal tutela os sistemas econômico  e tributário 

decorre de confundir o objeto sobre o qual recaem os efeitos da sonegação (os desequilíbrios 

na economia e na tributação) com o bem jurídico tutelado.   

 

As dificuldades enfrentadas para identificar o bem jurídico tutelado no crime de 

sonegação fiscal decorrem em grande parte do fato de o direito penal econômico somente 

haver surgido após a Primeira Guerra Mundial, quando “começa a sedimentação das 

características próprias desse sector do ordenamento jurídico-penal”1104.  
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Foi por meio desse processo que se expandiu e consolidou o direito penal econômico, 

dotado de especificidades, como:  (i)  ser extremamente dependente de circunstâncias 

históricas e geográficas
1105

; (ii) pertencer ao direito penal secundário1106 e não ao direito penal 

clássico  (iii) permitir  a mutabilidade de interesses econômicos abrangidos pela tutela 

penal1107; (iv) ter sido, tradicionalmente, associado a normas de regulação administrativa; (v) 

haver predominância de elementos que exigem juízo de valor nos tipos penais
1108

; (vi) exigir 

uma  interpretação da lei penal sob critérios econômicos
1109

; (vii) prescindir do efetivo dano 

ao bem jurídico
1110

; (viii)  exigir a intenção especial de obter de vantagem ilícita
1111

; (ix) 

haver a titularidade transindividual dos bens jurídicos tutelados; (x) a conduta criminosa ser, 

essencialmente, uma atividade empresarial
1112

; (xi) verificar-se um  reduzido grau de 

reprovação pessoal ao autor da conduta típica1113; (xii)  a efetividade do direito penal 

econômico ser, ela própria, um dos fatores de influência da atividade econômica; e (xiii) 

haver uma tendência universalizante da criminalidade econômica.  

 

Atualmente não se contesta  a existência do direito penal econômico, conceituado 

como “o conjunto de normas jurídico-penais que protegem a ordem econômica, entendida 

como a regulação jurídica da produção, distribuição e consumo de bens e serviços”
1114

.    

 

Já foi afirmada a sede constitucional dos interesses jurídicos passíveis de tutela 

penal
1115

, entre os quais se situam os sistemas econômico e tributário.  Assim, não restam 
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dúvidas de que esses sistemas constituem interesses jurídicos de status constitucional e como 

tal, orientam a composição da pauta indicativa dos bens jurídicos penais. Mas  esses interesses 

são orientadores da eleição do bem jurídico, e não o bem jurídico em si, que só pode ser  

salvaguardado se for cumprido por cada um dos cidadãos  o dever fundamental e solidário de 

pagar tributos não vinculados.   

 

Foi, portanto, através  desse vínculo de imputação lógica que se justificou a eleição do 

dever fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados como bem jurídico merecedor 

da tutela penal no crime de sonegação fiscal.  

 

Não se negou que o descumprimento das obrigações tributárias afeta, à primeira vista, 

a esfera patrimonial do Estado.  Afirmou-se, todavia,  que a ordem tributária não é estruturada 

exclusivamente por normas patrimoniais, nem tampouco o sistema tributário funciona movido 

unicamente por regras jurídicas que têm como fim exclusivo a obtenção de receitas para 

enriquecimento do Estado.  Ao contrário, o sistema tributário é parte integrante do sistema 

econômico, todo ele repleto de valores, posto que destinado ao bem comum.  

 

Assim, refutou-se a concepção patrimonialista de bem jurídico penal tributário,  

difundida nos países pesquisados – Alemanha, Itália e Espanha - e adotada pelo legislador 

pátrio por meio do art. 1º da Lei nº 8.137/1990.   

 

A explicação de porque, entre os valores constitucionalmente referidos, sobreleva-se o 

dever fundamental e solidário de financiar o Estado, sendo este  o bem jurídico merecedor da 

tutela penal exigiu  a justificação de ser ele – esse dever - a fonte legitimadora da ordem 

tributária e, ao mesmo tempo, o fim que procura atingir o sistema tributário.   
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Verificou-se, ademais, que entre os tributos que compõem o sistema tributário 

nacional, são aqueles não vinculados1116 os que ensejam a distribuição da carga tributária de 

acordo com a teoria do sacrifício
1117

 e se adequam à realização da solidariedade prevista no 

art. 3º da Constituição brasileira de 1988.  

 

Afirmou-se, enfim, que o dever de pagar tributos não vinculados é um dever de todos,  

de contribuírem para a realização das tarefas próprias do Estado, na medida de suas 

respectivas capacidades
1118

.   

 

Foi por meio da distribuição da carga tributária configurada conforme a capacidade 

econômica,  que serve ao mesmo tempo como elemento financiador e assegurador do Estado 

social democrático de direito
1119

 que se desenvolveu a crescente reprovação aos que se 

evadem do cumprimento de suas obrigações tributárias.  

 

As condutas tendentes à sonegação fiscal tem-se constituído em um sério ataque ao 

Estado, à comunidade em geral e aos demais contribuintes em especial, nesse caso na medida 
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do incremento necessário em suas contribuições para compensar as quantias evadidas pelos 

sonegadores
1120

.   

 

Quando a infração à legislação tributária representa mais que uma redução de valores 

para financiamento do Estado decorrente de erros ou de situações de inadimplência, mas por 

sua gravidade, agride outros bens jurídicos da sociedade que não meramente patrimoniais – o 

dever de contribuir de forma solidária, conforme a capacidade econômica – deve-se acrescer  

à infração administrativa o ilícito penal, garantindo que o ente público obtenha de todos os 

contribuintes os tributos correspondentes previstos na lei e na Constituição.  A sanção penal 

se justifica também para que ninguém se separe da comunidade solidária dos contribuintes, de 

modo que se conserve a igualdade na repartição dos tributos e que ninguém receba prestações 

públicas às custas de seus concidadãos.”
1121

  

 

No segundo Capítulo se concluiu  que o dever de pagar impostos é um dever de todos 

de contribuir, na medida da sua capacidade, para a realização das tarefas próprias do Estado, 

sobre ele recaindo o interesse constitucional e tornando-o apto a figurar como bem jurídico 

penal. 

 

Encerrou-se o Capítulo dois com o exame do direito penal tributário, reconhecendo-se 

que atualmente não se pode negar  autonomia ao direito penal tributário, visto que, como 

vislumbrou  Hector Villegas desde 1965,  há na realidade legislativa um grupo de normas 

dotadas de características próprias posto que ligadas entre si por se destinarem à proteção da 

arrecadação fiscal mediante a imposição de sanções a quem a obsta
1122

.    

 

Em que pese sua autonomia, o direito penal tributário costuma ser definido por 

aproximação ao gênero próximo, o direito penal econômico, como o faz grande parte da 

doutrina  atual, a exemplo de Klaus Tiedemann
1123

.   De modo autônomo é conceituado como 
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o "conjunto de normas de natureza penal que sancionam práticas relacionadas à violação de 

natureza tributária, que não deve ser confundido com o direito tributário penal, cujo objeto 

são as sanções de ordem administrativo-tributárias"
1124

. 

 

Relativamente à distinção entre ilícitos penais e  ilícitos administrativo-tributários, 

adotou-se a teoria dualista
1125

,  segundo a qual coexistem no ordenamento jurídico  infrações 

fiscais de natureza criminal ao lado de outras infrações, também fiscais, de natureza 

administrativa.  Enfim, convivem no ordenamento jurídico o direito tributário penal e o direito 

penal tributário. O primeiro é composto por “normas sancionatórias como próprias da 

legislação impositiva”
1126

, ou seja, é a parte do direito tributário que prevê sanções 

administrativas pelo descumprimento de obrigações tributárias, tais como multas e exclusão 

de regimes especiais de tributação.  

 

A característica fundamental do direito penal tributário e que permite a identificação 

das condutas típicas se refere essencialmente ao elemento subjetivo do tipo que exige, sempre, 

a finalidade de obter vantagem tributária indevida
1127

, seja pela redução ou supressão do 

tributo devido, seja pela percepção de benefícios fiscais impróprios, ainda que a título de 

exaurimento do delito.  

 

Para Mario Micele,  compõem o delito tributário as condutas praticadas com o dolo de 

ocultar a capacidade contributiva e tendentes à liquidação de um valor menor de impostos
1128

, 

ainda que estejam presentes outras características, como a relativa às sujeições ativa e passiva.    
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No terceiro Capítulo foi examinado o crime de sonegação fiscal por meio de um breve 

resumo histórico do direito nacional e, com mais detalhes, como se encontra atualmente 

tipificado no ordenamento jurídico pátrio, isto é, como crime que protege o erário, bem 

jurídico de titularidade do Estado.    

 

Relevante apontar os problemas decorrentes da opção do legislador nacional, ao eleger 

como bem jurídico merecedor da tutela o erário, caracterizando o crime do art. 1º da Lei nº 

8.137/1990 quanto à lesividade como crime de dano  e, no que tange à conduta objetiva, como 

crime material.  

 

Ressalte-se que nos crimes econômicos em geral, assim como no delito de sonegação 

fiscal, o agente visa à obtenção de uma vantagem econômica indevida que, no caso, é a de não 

pagar ou pagar a menor os tributos, conforme entendem doutrina1129 e jurisprudência
1130

.  A 

distinção entre o crime previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/1990 e o delito de sonegação fiscal 

proposto nesta tese não decorre do elemento subjetivo do tipo – a específica intenção de 

deixar de pagar ou de pagar a menor tributos e assim obter uma vantagem indevida – mas do 
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elementos caracterizadores do tipo penal - art. 1o, I, da Lei no 8.137, de 1990, - aí incluído o dolo específico, 

que é a vontade livre e consciente dirigida à supressão de tributo mediante omissão de informações ao Fisco 

quando da apresentação das declarações de rendimentos. 7. As normas que autorizaram a utilização de 

informações da CPMF pelo Fisco, com o intuito de apurar eventuais créditos tributários, têm natureza 

meramente procedimental, razão pela qual não se submetem ao princípio da irretroatividade das leis. 

Precedentes: STJ, REsp no 1.134.665; TRF/2ª Região, MS no 7.643/RJ. 8. Cabe manter a pena privativa de 

liberdade fixada pela sentença, em conformidade com os artigos 59 e 68 do CP, porquanto foi proporcional à 

conduta delituosa praticada pelo réu e em quantidade necessária e suficiente para reprovação e prevenção do 

crime. 9. Apelação improvida. 
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fato de que, na forma atualmente vingente, se exigir que essa vantagem seja obtida (causando 

um dano ao bem jurídico que, nesse caso, é o erário), enquanto no modo proposto basta que a 

conduta praticada com essa tendência interna possa pôr em perigo o bem jurídico (o dever 

fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados).    

 

Tais problemas levaram a considerar inadequada a configuração atual do crime de 

sonegação fiscal, pelas razões de em primeiro lugar,  exigir para a consumação do delito a 

definitividade do lançamento, o que somente ocorre quando cessadas todas as controvérsias 

acerca da exigibilidade do crédito tributário
1131

.  Tal questão objetiva de procedibilidade,  já 

sumulada pelo Supremo Tribunal Federal, pode resultar em um indefinido adiamento da 

realização da pretensão punitiva. 

 

Em segundo lugar porque o direito penal não deve ser utilizado como meio para 

cobrança de tributos. Aliás, ontologicamente, tributo não é sanção por ato ilícito. Ora, ao fazer 

incidir a pena sobre a conduta caracterizada pela falta – total ou parcial – do pagamento do 

tributo, estabelece-se o cumprimento da obrigação tributária principal como causa da não 

incidência da pena.  Assim, se o pagamento do tributo afasta a pena, o não-pagamento a 

exigiria
1132

.  

 

Em terceiro lugar porque, tratando-se de delito patrimonial, a ele tem sido aplicado o 

princípio da insignificância quando verificada a irrelevância
1133

 da lesão ao bem jurídico 

                                                 
1131

 Súmula nº 24, de 01/12/2009: “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art 1º, 

incisos I a IV, da Lei nº 8.138/90, antes do lançamento definitivo do tributo”.  Anteriormente a jurisprudência era 

exemplificada por meio da decisão paradigma: Crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/90, art. 1º, I): infração 

material – ao contrário do que sucedia no tipo similar da L. 4.729/65 – à consumação da qual é essencial que, da 

omissão da informação devida ou da prestação da informação falsa, haja resultado efetiva supressão ou redução 

do tributo; circunstância elementar, entretanto, em cuja verificação, duvidosa no caso, não de detiveram as 

decisões condenatórias; nulidade. STF HC nº 75.945-2-DF.  Rel. Min. Sepúlveda Pertence. DJU, Seção 1, 

13/02/1998, p. 4. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/pesquisarInteiroTeor.asp#resultado>. 

Acesso em: 22.11.2010. 
1132

 Em vista disso,  argumenta-se que, na evasão fiscal, haveria tipificação de crime por omissão, que a 

equipararia à prisão por dívidas. Essa objeção, por si só, não pode prosperar, pois se baseia numa equiparação da 

obrigação tributária  - ex lege e decorrente do interesse público – às obrigações civis que têm natureza contratual, 

ex voluntate,  e atendem aos interesses dos particulares. 

1133 No Brasil não há, como há como no direito italiano, dispositivo que exclua o crime se “o fato 

corresponde ao texto do tipo penal mas os efeitos da ação do réu sobre o direito e sobre o interesse do cidadão e 

da sociedade são insignificantes”MONTE, Elio Lo. L’illecito penale tributario tra tecniche di tutela ed 

esigenze di riforma. Verona: CEDAM, 1996, p. 253.  No entanto, no âmbito federal os créditos tributários de 

valor igual ou inferior a R$ 10.000,00 não são objeto de execução fiscal, de forma que há, em lei extra-penal, a 

indicação do  montante de tributo suprimido ou reduzido considerado relevante para a União. Lei nº 
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tutelado, no caso, o erário, ensejando o arquivamento da ação por ausência de justa causa. 

Note-se que o valor considerado “insignificante‟ é fixado, no Brasil, por lei extra-penal1134.   

 

Em quarto lugar porque a natureza patrimonial do crime permite seja extinta sua 

punibilidade quando demonstrado o pagamento do tributo sonegado1135 e mesmo a concessão 

do pedido parcelamento dos valores evadidos1136, apesar de se tratar, no caso, de hipótese de  

suspensão e não de extinção do crédito tributário.   

                                                                                                                                                         
11.033/2004, art. 20: Serão arquivados, sem baixa na distribuição, mediante requerimento do Procurador da 

Fazenda Nacional, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da União pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Vale ressaltar que os créditos tributários inscritos em dívida ativa da União, de valor 

igual ou inferior a R$ 100,00 são sumariamente cancelados, conforme § 1º do art. 18 da Lei nº 10.522/2002, de 

forma que, nesses casos, não cabe sequer falar em tributo reduzido ou suprimido.   De igual modo, as leis 

estaduais, distrital  e municipais estabelecem valores mínimos tidos como patrimonialmente significativos para 

os cofres públicos dos Estados, do Distrito Federal e dos  Municípios. A fixação, por estados e municípios, de 

valores limite inferiores a R$ 10.000,00 não configura lesão ao princípio da igualdade, visto que a relevância da 

evasão fiscal é proporcional à receita tributária de cada uma das pessoas jurídicas de direito público. 

DECOMAIN, Pedro Roberto. Crimes contra a ordem tributária. Belo Horizonte: Fórum, 2008,  p. 130. 
1134

 No Brasil não há, como há no direito italiano, dispositivo que exclua o crime se „o fato corresponde ao 

texto do tipo penal mas os efeitos da ação do réu sobre o direito e sobre o interesse do cidadão e da sociedade são 

insignificantes‟. Também não há, como existe na lei penal alemã a indicação do montante considerado 

irrelevante para fins de configuração do delito. A fixação do limite mínimo  considerado relevante para fins de 

tipificação do art. 1º da Lei nº 8.137/1990  é determinado por lei extra-penal da União, ou de cada um dos 

Estados ou dos Municípios, para os tributos de suas respectivas competências.   Logo,  é possível que o poder 

legislativo de determinado Município brasileiro  – que sequer possui competência para tratar de matéria penal – 

venha a estabelecer o limite mínimo em unidades monetárias para efetivação das execuções fiscais dos tributos 

de competência daquele Município (imposto sobre serviços, imposto predial e territorial urbano e imposto sobre 

transmissão de bens imóveis) e transforme o art. 1º da Lei nº 8.137/1889 em regra inaplicável.   Ainda que  os 

valores estabelecidos nas leis estaduais, distrital  e municipais levem em consideração as quantias tidas como 

patrimonialmente significativos para os respectivos cofres públicos, não há como estranhar o fato de ser cada um 

desses entes a determinar, na prática, a conduta que será ou não considerada criminosa.      
1135

 No Brasil, a possibilidade de extinção do crime de evasão ou sonegação fiscal por meio do pagamento 

integral do tributo sonegado foi estabelecida na própria Lei nº 8.137/1990, em seu art. 14.  Esse dispositivo foi, 

logo em seguida, revogado pela Lei nº 8.383/1991.  Com a edição da Lei nº 9.249/1995,  foi restabelecida a 

extinção da punibilidade pelo pagamento integral do crédito tributário antes do recebimento da denúncia pelo 

juiz, no caso dos crimes da Lei nº 8.137/1990, conforme art. 34 da citada lei e parágrafo único do art. 83 da Lei 

nº 9.430/1996.  Relativamente aos crimes dos arts. 168-A e 337-A, a extinção da punibilidade é prevista nos 

respectivos dispositivos, inseridos no Código Penal pela Lei nº 9.983/2000.  Caso haja parcelamento, fica 

suspensa a pretensão punitiva e também a prescrição penal, nos termos do §3º do art. 15 da Lei nº 9.964/2000, 

dos §§ 1º e 2º do art. 9º da Lei nº 10.684/2003, e nos arts. 67 a 69 da Lei nº 11.941/2009, para os crimes dos arts. 

1º e 2º da Lei nº 8.137/1990, bem como para aqueles dos arts. 168-A e 337-A do Código Penal.  
1136

 O parcelamento é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151 do Código 

Tributário Nacional.  Havendo concessão de parcelamento fica  suspensa a pretensão punitiva e também a 

prescrição penal, nos termos do §3º do art. 15 da Lei nº 9.964/2000, dos §§ 1ºe 2º do art. 9º da Lei nº 

10.684/2003, e nos arts. 67 a 69 da Lei nº 11.941/2009, para os crimes dos arts. 1º e 2º da Lei nº 8.137/1990, 

bem como para aqueles dos arts. 168-A e 337-A do Código Penal.  No entanto, o STJ o equiparou juridicamente 

ao pagamento. conforrme Agravo Regimental no Recurso Especial (AgRg no REsp) nº 1.026.214/RS. 

Disponível em:<http://www.stj.jus.br/webstj/processo/Justica/pagina_lista.asp.>. Acesso em: 22.11.2010. O 

entendimento do STJ não é compartilhado pelos tribunais federais, que corretamente vêm analisando o 

cumprimento dos requisitos do parcelamento para fins de extinção da punibilidade: “Somente o pagamento 

integral do débito tributário, inclusive acessórios, pela pessoa jurídica relacionada com o agente, antes do 
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Em quinto lugar porque a referida extinção da punibilidade do crime de sonegação 

poderia, e deveria, ser estendida – por meio da analogia in bonam partem – aos demais crimes 

patrimoniais praticados sem ameaça à pessoa, a exemplo do furto e do estelionato1137. 

                                                                                                                                                         
recebimento da denúncia pelo Poder Judiciário, ensejaria a extinção da punibilidade do agente, nos termos do o 

art. 34 da Lei no 9.249, de 1995. 2. A microempresa foi desligada do parcelamento com o fisco por 

inadimplemento. Desse modo, tampouco se poderia aplicar a Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003, que deu 

nova sistemática ao Programa de Recuperação Fiscal (Refis) e revogou as Leis nos 9.249, de 1995, e 9.964, de 

30 de maio de 2000. Prejudicial rejeitada.” Processo ACR Apelação Criminal 200683000125029, 

Desembargador Federal Francisco Cavalcanti, TRF 5ª, 1ª T, DJ - Data::13/06/2008 - Página::627 - Nº::112, j 

08/05/2008, p 13/06/2008 ,  Ementa: PENAL. CRIME TRIBUTÁRIO (ART. 1o, I, DA LEI No 8.137, DE 27 

DE DEZEMBRO DE 1990). PREJUDICIAL DE MÉRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (ART. 34 DA 

LEI No 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995). PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. 

INEXISTÊNCIA. Disponível em: <http://columbo2.cjf.jus.br/juris/unificada/?>. Acesso em 12.01.2011.   
1137

 Seria possível, por exemplo, aplicar a esses crimes a causa de extinção de punibilidade prevista no Lei nº 

9.430/1996.  A tese tradicional é a de que o ressarcimento do dano é mera atenuante na fixação da penal (por 

todos,  STF RE 76747, Min. Djaci Falcão, j. 17.04.1974. STJ, RHC Recurso Ordinário em Habeas Corpus 

17106, DJE 17.11.2008, RT Vol. 881, p. 542. Disponível em: http://www.jf.jus.br/juris/unificada/Resposta. 

Acesso em 4/01/2011.) 

Tal tendência se verifica por exemplo, no seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, em que não 

houve unanimindade em relação ao não reconhecimento da causa de extinção: STJ RECURSO EM HABEAS 

CORPUS Nº 17.106 BA (2004/0183527-0), Min. HAMILTON CARVALHIDO: 'HABEAS CORPUS – ART. 

171 – FALTA DE JUSTA CAUSA DIANTE DO ARREPENDIMENTO EFICAZ – CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL DESCARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA. I – Paciente denunciado como incurso no art. 171 do 

Código Penal brasileiro, por ter realizado a compra de um relógio utilizando como pagamento um cartão de 

crédito de propriedade  de um colega. II – (...) III – O arrependimento do paciente é uma questão de mérito a ser 

analisada em ação penal originária, por demandar um estudo mais aprofundado das provas, não sendo matéria 

para ser julgada na estrita via do habeas corpus com o ensejo de deflagrar o trancamento da ação penal. ORDEM 

DENEGADA." (fl. 67). Alega que "(...) o fato é de atipicidade solar. Sim, porque, como demonstrado na inicial 

da impetração, o paciente, logo depois de ter efetuado a compra do relógio com o cartão de crédito que não lhe 

pertencia, voluntariamente arrependeu-se a tempo de evitar que o resultado se produzisse - que o crime se 

consumasse, portanto." (fl. 76). (...) É o relatório. A ordem há de ser denegada, nos peremptórios termos do 

parecer ministerial, verbis : "(...) O crime de estelionato consumou-se em 26 de setembro de 2003, no momento 

em que o paciente efetuou a compra da res com cartão de crédito de terceiro, subtraído pouco antes, tendo 

havido obtenção de vantagem econômica. Aliás, no dia seguinte, em 27 de setembro de 2003, ele ainda tentou 

efetuar outra compra, sem sucesso. Apenas alguns dias depois, em 2 de outubro de 2003 (fl. 18), com a 

descoberta de seu crime, é que o paciente retornou à loja para estornar a operação criminosa, pagando em 

dinheiro. Tendo ocorrido a consumação do delito do art. 171 do Código Penal, não há que se falar em 

arrependimento eficaz, mas sim arrependimento posterior (art. 16 do CP), que não obsta a ação penal, mas 

apenas constitui causa de diminuição de pena. Com efeito, a reparação do dano antes do recebimento da 

denúncia não extingue a punibilidade, mas apenas minora a pena aplicada ao agente do delito. A título 

exemplificativo, cite-se o seguinte julgado deste Corte Superior de Justiça, litteris PENAL. PECULATO. 

RESSARCIMENTO DO DANO ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ARREPENDIMENTO 

POSTERIOR. PENA. REDUÇÃO OBRIGATÓRIA.  1. No arrependimento posterior (art. 16 do Código Penal), 

uma vez preenchidos os requisitos de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa e reparação do 

dano ou restituição da coisa até o recebimento da denúncia ou queixa, incide a causa obrigatória de diminuição 

da pena que não fica adstrita ao mínimo legal previsto . Se o ressarcimento é feito após aquele ato processual a 

hipótese se revela como simples atenuante (art. 65, III, "b", do Código Penal) balizada pelo mínimo legal 

previsto no tipo. 2. Recurso especial conhecido. 3. Extinção da punibilidade - prescrição. (RESP nº 154.587 

/MG, 6a Turma, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, julgado em 13/10/1998) O v. acórdão, portanto, decidiu 

com inteiro acerto a quaestio aventada. Opina o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL pelo desprovimento do 

recurso." (fls. 89/90).  Confiram-se, a mais, os seguintes precedentes: "O delito de estelionato consuma-se com a 

obtenção da vantagem ilícita em prejuízo alheio. Desde que o sujeito ativo desfrute, durante algum tempo, da 

vantagem indevida, em prejuízo alheio, consuma-se o crime, que não desaparece pelo ressarcimento do dano." 
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Em sexto lugar porque a exigência da supressão ou redução do pagamento do tributo 

devido exclui a possibilidade de tipificação1138 nos casos em que o crédito tributário é 

constituído com base em fatos geradores presumidos
1139

.  

 

Em sétimo lugar porque há  dúvidas quanto à possibilidade de caracterização do delito 

quando os rendimentos omitidos que deram margem à sonegação se originaram de atividades 

ilícitas.  De fato, pode-se questionar  “até que ponto constitui fraude fiscal a fuga do Fisco 

cuja base de incidência consiste em rendimentos ilícitos, como os provenientes do 

                                                                                                                                                         
(STF, RT 605/422). STJ, RHC Recurso Ordinário em Habeas Corpus 17106, DJE 17.11.2008, RT Vol. 881, p. 

542. Disponível em: http://www.jf.jus.br/juris/unificada/Resposta. Acesso em 4/01/2011.  
1138

 Esta tese contém um Anexo em que é apresentado o pensamento da autora acerca da impossibilidade de 

tipificação do crime de sonegação fiscal no Brasil em face dos fatos geradores decorrentes de presunções legais 

tributárias por ausência de culpabilidade. Associando à norma estruturada segundo Karl Binding – tipo objetivo 

e tipo subjetivo - a regra matriz de incidência pensada por Paulo de Barros Carvalho, demonstrava a ausência do 

elemento subjetivo no tipo. Ainda que esse pensamento não estivesse incorreto, a impossibilidade era 

logicamente anteriorvisto que a hipótese em questão era de ausência de tipicidade, por tratar-se de crime 

impossível em razão da ineficácia absoluta do meio de apuração do resultado exigido para sua  consumação. 
1139

 As presunções legais, grandemente utilizadas em matéria tributária, a exemplo daquela prevista no art. 42 

da Lei nº 9.430/1996, caracterizam o resultado material exigido para caracterização da sonegação que é, no caso, 

presumido.  No âmbito da tributação das pessoas jurídicas, podem-se citar as seguintes presunções legais: 

A omissão de receita pela indicação na escrituração de saldo credor de caixa, pela falta de escrituração de 

pagamentos efetuados e pela a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja 

comprovada (Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 12, § 2º, e Lei nº 9.430, de 1996, art. 40).   

A omissão de receita pelo suprimento de Caixa (Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 12, § 3º, e Decreto-Lei nº 

1.648, de 18 de dezembro de 1978, art. 1º, inciso II), e pela falta de emissão de nota fiscal (Lei nº 8.846, de 1994, 

art. 2º). 

 O arbitramento da receita por indícios de omissão identificados pelos valores efetivos das receitas auferidas 

pelo contribuinte em três dias alternados de um mesmo mês, necessariamente representativos das variações de 

funcionamento do estabelecimento ou da atividade, sendo que  a renda mensal arbitrada corresponde à 

multiplicação do valor correspondente à média das receitas apuradas pelo número de dias de funcionamento do 

estabelecimento naquele mês (Lei nº 8.846, de 1994, art. 6º).  

O arbitramento da receita pelo levantamento quantitativo por espécie de quantidade de matérias-primas e 

produtos intermediários utilizados no processo produtivo da pessoa jurídica  (Lei nº 9.430, de 1996, art. 41). 

A omissão de receita apurada por meio dos valores creditados em conta de depósito ou de investimento 

mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa jurídica, regularmente intimado, não 

comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações (Lei nº 

9.430, de 1996, art. 42). 

A distribuição disfarçada de lucros apurada pela alienação ou aquisição de ativo a ou de pessoa ligada por 

valor notoriamente inferior ao valor de mercado (Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 60, e Decreto-Lei nº 2.065, 

de 1983, art. 20, inciso II).  

Ocorre que o Direito Penal não tolera presunções, exceto aquelas expressamente descritas como elementares 

do  tipo.   Conclui-se  então que, em todos os casos em que a supressão ou redução do tributo decorre de créditos 

tributários constituídos com base em fatos geradores presumidos, não é possível a realização do crime de 

sonegação fiscal.  
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favorecimento à prostituição e do tráfico de droga... dado que o sujeito para não incorrer no 

crime fiscal acaba por denunciar o seu crime de lenocínio ou de tráfico de estupefacientes”1140.  

 

Por fim, em oitavo lugar,  mas igualmente relevante, porque as condutas reprováveis, 

em um Estado social democrático de direito não podem ser  simplesmente concebidas como 

as de „não pagar‟, isto é, de não  satisfazer a obrigação objeto da relação jurídica tributária – o 

que equivale ao descumprimento da obrigação tributária principal - ou de „não fazer algo – 

que significa o descumprimento da obrigação tributária acessória.  A reprovação penal deve 

recair sobre condutas que visem ao descumprimento do dever fundamental e solidário de 

contribuir para o financiamento do Estado e assim, permitir a sobrevivência da sociedade.   

 

Além dessas questões relativas à aplicação da lei penal, foi ressaltado no terceiro 

Capítulo que a tributação não é um fim em si mesmo, e que os impostos têm a função 

primordial de financiar as atividades do Estado voltadas para o bem comum1141.  

 

Ainda que à primeira vista as condutas descritas no art. 1º da Lei nº 8.137/1990 

pareçam lesar essencialmente o patrimônio estatal – por afetarem o erário - ou a colaboração 

que deve o cidadão ao Estado – porque deixam a administração tributária desprovida dos 

elementos necessários à sua atuação - ou ainda por provocarem efeitos sobre a economia, 

causando inflação ou desemprego -   o bem jurídico ferido é o dever de pagar impostos, pelo 

significado que tal dever possui.   

 

Afinal, é por meio do financiamento solidário do Estado – que é um Estado social 

democrático de direito1142 e ao mesmo tempo um Estado fiscal1143 -  que são efetivadas todas 

as funções estatais. 

                                                 
1140

 SANTOS, André Teixeira dos.  O Crime de Fraude Fiscal. Um contributo para a configuração do tipo 

objectivo de ilícito a partir do bem jurídico. Coimbra: Coimbra, 2009, p. 20. 
1141

 Afinal, como afirma Costa Andrade, o patrimônio estatal só detém dignidade se é aplicado no 

atendimento das finalidades do Estado social de direito. ANDRADE, Manuel da Costa. In: Direito Penal 

Económico e Europeu: Textos Doutrinários. Volume III. Coimbra: Coimbra, 1999, p. 271. 
1142

 Por Estado de direito se compreende um “Estado em que os poderes públicos são regulados por normas 

gerais (as leis fundamentais ou constitucionais) e devem ser exercidos no âmbito das leis que os regulam, salvo o 

direito do cidadão de recorrer a um juiz independente para fazer com que seja reconhecido ou refutado o abuso 

ou excesso de poder” BOBBIO, Norberto. Liberalismo e democracia. São Paulo: Brasiliense, 1994, pp. 17 e 

18.   

Um Estado democrático se caracteriza por “aquele em que os governos têm legitimação democrática, 

essencialmente à base de eleição por sufrágio universal de assembleias representativas, com participação livre de 
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Lembrou-se que a afirmação quase unânime entre doutrinadores nacionais (também 

apoiados pela jurisprudência) e estrangeiros, de que o bem jurídico tutelado no crime de 

sonegação fiscal é o erário – que tem como consequências a indicação do Estado como sujeito 

passivo, e de que o delito é de dano e crime  material – se assemelha ao equívoco que existia 

no século XIX relativamente ao crime de moeda falsa, inicialmente considerado crime 

patrimonial.   

 

Por fim, o entendimento defendido nesta tese encontra apoio na Constituição brasileira 

de 1988 que contempla, implicitamente,  o dever  solidário de pagar tributos não vinculados, 

conforme a capacidade econômica de cada um.  Podem ser citados o parágrafo 1º do art. 145 - 

que determina o caráter pessoal dos impostos e sua graduação conforme a capacidade 

econômica – e  o artigo 167 -  que proíbe a vinculação das receitas dos impostos exceto para 

os casos previstos na própria Constituição, a exemplo da saúde, do ensino e da administração 

tributária e o inciso I do art. 3º da Carta que impõe a solidariedade como princípio 

organizador da vida social.  

 

Logo, a reprovação penal deve recair sobre condutas que visem ao descumprimento do 

dever fundamental e solidário de contribuir para o financiamento do Estado e que provoca 

efeitos gravemente danosos às ordens e  aos sistemas tributário e econômico, pondo em risco 

a sobrevivência da sociedade. 

 

Encerrou-se o terceiro Capítulo identificando o bem jurídico objeto da tutela do crime 

de sonegação fiscal como o dever fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados.  

 

                                                                                                                                                         
uma pluralidade de partidos e com um mínimo de informações e debate político” PRADO, Luiz Regis. Bem 

jurídico-penal e Constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 61.  

Por fim, entende-se por Estado social o Estado em que “as estruturas econômicas do capitalismo se 

subsistem, mas são admitidas intervenções públicas no sentido de corrigir eventuais distorções – propiciando 

condições de liberdade e de igualdade que o indivíduo muitas vezes não pode conseguir isoladamente” PRADO, 

Luiz Regis. Bem jurídico-penal e Constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 62. 
1143

 Denomina-se de Estado Fiscal ao Estado que possui, como principal fonte de financiamento, as receitas 

derivadas do patrimônio dos particulares, sendo a mais representativa a tributária, e não as receitas públicas 

originárias do seu próprio patrimônio. NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos.  

Contributo para a compreensão constitucional do Estado fiscal contemporâneo. Coimbra: Almedina, 1998, p. 

198. 
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O quarto e último Capítulo foi dedicado à proposta de tipificação para o crime de 

sonegação fiscal.  

 

O Capítulo quatro foi iniciado pelo exame duas grandes vertentes relativas ao bem 

jurídico penal tributário.  De modo simplificado, para a primeira corrente a censura recai 

principalmente sobre o desvalor do resultado, enquanto para a segunda corrente o desvalor 

recai sobre a conduta.    

 

Para tornar mais clara a exposição resumem-se a seguir as principais doutrinas  

relativas aos bens jurídicos objeto de tutela penal no crime de sonegação fiscal:  

 

1. Teorias em que a ilicitude é centrada no desvalor do resultado: teorias 

patrimonialistas  

 

1.1 O bem jurídico é o erário, que é efetivamente ferido em razão da falta de 

pagamento do tributo. A sonegação fiscal se equipara ao estelionato praticado contra o 

Estado.  A ilicitude da conduta decorre do prejuízo estatal em razão do descumprimento da 

obrigação tributária principal; 

 

1.2 O bem jurídico é o patrimônio particular ou individual dos demais cidadãos, sobre 

os quais recai o ônus de financiar o Estado. Nesse caso,  a sonegação fiscal representa um 

estelionato tendo por objeto material de ação um tributo não vinculado;       

 

2. Teorias em que a ilicitude é centrada no desvalor da conduta: teorias funcionalistas 

ou sistêmicas 

 

2.1 O bem jurídico é a fé pública, consistindo a sonegação em um delito de falsidade 

contra o Estado ou a administração pública; 

 

2.2 O bem jurídico é o dever de verdade e de colaboração com a administração 

tributária, que é posto em perigo.  O crime de sonegação fiscal se assemelha ao delito de 
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desobediência. A ilicitude da conduta decorre do descumprimento de   obrigações tributárias 

acessórias; 

 

2.3 O bem jurídico é a ordem econômica ou a ordem tributária, compreendidas como 

conjunto de normas que rege a economia e a tributação, que é posto em perigo.  A ilicitude da 

conduta decorre do descumprimento de normas jurídicas;  

  

2.4 O bem jurídico é o sistema econômico ou o sistema tributário, um e outro 

representando o funcionamento das ordens econômica e tributária, posto em perigo.  A 

ilicitude da conduta decorre de possíveis desequilíbrios  sociais e econômicos.   

 

A primeira das correntes mencionadas,  denominada patrimonialista pública, já 

criticada quando da análise do delito previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/1990, defende ser o 

crime de sonegação ou evasão fiscal um delito de dano, exigindo um resultado naturalístico 

para a sua consumação, que é a supressão ou redução do tributo.  Segundo essa corrente, o 

resultado naturalístico  é necessário também para a caracterização do resultado jurídico, que é 

a lesão ao bem jurídico, no caso, o erário.    Tal corrente  considera que o patrimônio estatal é 

um valor por si mesmo merecedor da proteção penal.   Klaus Tiedemann
1144

, Joaquín Delgado 

García
1145

, Elio Lo Monte
1146

, Enrique Bacigalupo
1147

, Córdoba Roda1148 e Susana Sousa
1149

 

caracterizam a  evasão ou sonegação como crime material e de dano, assim como, entre os 

brasileiros, Andreas Eisele
1150

 e Pedro Roberto Decomain
1151

.      

 

Foi refutada, igualmente, a teoria patrimonialista privada, que advoga haver lesão ao 

patrimônio dos demais cidadãos, em razão da transferência do ônus da tributação em 

benefício daqueles que se evadem.  Ocorre que a conexão entre o dano produzido sobre o 

patrimônio da vítima e o benefício indevido obtido pelo agente somente seria verificável se o 

                                                 
1144

 TIEDEMANN, Klaus. Lecciones de Derecho Penal Económico. Barcelona: PPU, 1993,  p. 40. 
1145

 GARCÍA, Joaquín Delgado. El Delito Fiscal. Madrid: Colex, 1995, pág. 23. 
1146

 MONTE, Elio Lo. L’illecito penale tributario tra tecniche di tutela ed esigenze di riforma. Verona: 

CEDAM, 1996, pp. 247 a 249. 
1147

 BACIGALUPO, Enrique. El Delito Fiscal. In.: BACIGALUPO, Enrique (Dir.). Curso de Derecho 

Penal Económico. Madrid: Marcial Pons, 2005, p. 475. 
1148

 RODA, Juan Córdoba.  Comentários al Código Penal. Tomo II. Barcelona: Ariel, 1978, p. 1008.  
1149

 SOUSA, Susana Aires de.  Sobre o bem jurídico-penal protegido nas incriminações fiscais. In.: Direito 

Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários. Volume III. Coimbra: Coimbra, 2009, p. 318. 
1150

 EISELE, Andreas. Crimes contra a Ordem Tributária. São Paulo:  Dialética, 2002, p. 48. 



 

 370  

método  de distribuição da carga tributária adotado fosse pautado inteiramente pela teoria do 

benefício, de modo que se soubesse exatamente quanto cada cidadão delinquente deveria 

pagar por cada um dos serviços por ele recebidos (e não pagou), versus quanto cada cidadão 

honesto teve que pagar por esses serviços (sem tê-los recebido)
1152

. 

 

A segunda vertente abrange diversas correntes que podem ser agrupadas sob uma 

visão funcionalista
1153

 ou sistêmica
1154

, por se preocuparem principalmente com os efeitos 

jurídicos,  sociais  ou econômicos  produzidos pela conduta que tenha por finalidade a 

sonegação  ou a evasão fiscal, no sentido de visarem à falta – total ou parcial – do pagamento 

de tributos ou à obtenção de benefícios fiscais indevidos.   

 

Há um elemento comum às concepões patrimonialistas, às funcionalistas e àquela 

proposta nesta tese, relativo ao elemento subjetivo do tipo que exige, sempre, a finalidade 

específica  de obter vantagem tributária indevida
1155

, seja pela redução ou supressão do tributo 

devido, seja pela percepção de benefícios fiscais impróprios.  

 

No que tange às correntes funcionalistas, predomina na doutrina a tese de que o bem 

jurídico tutelado na sonegação fiscal é o dever de verdade e de colaboração, do que resulta a  

incriminação de condutas que refletem basicamente o descumprimento de deveres exigidos 

pela administração tributária1156. Haveria, portanto, uma lesão do ordenamento jurídico-

tributário ou econômico, numa equiparação da sonegação fiscal ao delito de desobediência 

específico ou mesmo genérico, no sentido de que o bem jurídico seria a ordem jurídica.  

 

                                                                                                                                                         
1151

 DECOMAIN, Pedro Roberto. Crimes contra a ordem tributária. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 112.  
1152

 DELOGU, Tullio. L‟Oggeto giuridico dei Reati Fiscali. In.: Studi in Onoredi di Francesco Antolisei, 

Vol. I. Milano: Giuffrè, 1965, pp. 412 e 413. 
1153

 SOUSA, Susana Aires de.  Sobre o bem jurídico-penal protegido nas incriminações fiscais. In.: Direito 

Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários. Volume III. Coimbra: Coimbra, 2009, p. 295. 
1154

 ANDRADE, Manuel da Costa. A fraude fiscal – Dez anos depois, ainda um „crime de resultado cortado‟? 

In: Direito Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários. Volume III. Coimbra: Coimbra, 2009,  p. 270. 
1155

 DIAS, Jorge de Figueiredo e ANDRADE, Manuel da Costa. O crime de fraude fiscal no novo Direito 

Penal Tributário Português (Considerações sobre a factualidade típica e o concurso de infracções). In: Direito 

Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários. Volume II. Coimbra: Coimbra, 1999,  p. 422. 
1156

 BACIGALUPO, Enrique. El delito fiscal en España. In: Revista da Faculdad de Derecho de la 

Universidad Complutense de Madrid. Número 56. Madrid: 1979, p. 82. 
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Em pesquisa à legislação externa constatou-se que os ordenamentos jurídicos 

alemão1157, italiano1158 e espanhol1159 tipificam a sonegação fiscal – como atualmente o faz o 

                                                 
1157

 Abgabenordnung, § 370, Steuerhinterziehung(16.04.1976):  

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer  

1

.  

den Finanzbehörden oder anderen Behörden über steuerlich erhebliche Tatsachen unrichtige oder 

unvollständige Angaben macht, 

2

.  
die Finanzbehörden pflichtwidrig über steuerlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis lässt oder 

3

.  
pflichtwidrig die Verwendung von Steuerzeichen oder Steuerstemplern unterlässt 

und dadurch Steuern verkürzt oder für sich oder einen anderen nicht gerechtfertigte Steuervorteile erlangt. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

(3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Ein 

besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter 

1

.  
in großem Ausmaß Steuern verkürzt oder nicht gerechtfertigte Steuervorteile erlangt, 

2

.  
seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträger missbraucht, 

3

.  
die Mithilfe eines Amtsträgers ausnutzt, der seine Befugnisse oder seine Stellung missbraucht, 

4

.  

unter Verwendung nachgemachter oder verfälschter Belege fortgesetzt Steuern verkürzt oder nicht 

gerechtfertigte Steuervorteile erlangt, oder 

5

.  

als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung von Taten nach Absatz 1 verbunden hat, 

Umsatz- oder Verbrauchssteuern verkürzt oder nicht gerechtfertigte Umsatz- oder Verbrauchssteuervorteile 

erlangt. 

(4) Steuern sind namentlich dann verkürzt, wenn sie nicht, nicht in voller Höhe oder nicht rechtzeitig 

festgesetzt werden; dies gilt auch dann, wenn die Steuer vorläufig oder unter Vorbehalt der Nachprüfung 

festgesetzt wird oder eine Steueranmeldung einer Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der Nachprüfung 

gleichsteht. Steuervorteile sind auch Steuervergütungen; nicht gerechtfertigte Steuervorteile sind erlangt, soweit 

sie zu Unrecht gewährt oder belassen werden. Die Voraussetzungen der Sätze 1 und 2 sind auch dann erfüllt, 

wenn die Steuer, auf die sich die Tat bezieht, aus anderen Gründen hätte ermäßigt oder der Steuervorteil aus 

anderen Gründen hätte beansprucht werden können. 

(5) Die Tat kann auch hinsichtlich solcher Waren begangen werden, deren Einfuhr, Ausfuhr oder Durchfuhr 

verboten ist. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten auch dann, wenn sich die Tat auf Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben bezieht, die 

von einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften verwaltet werden oder die einem 

Mitgliedstaat der Europäischen Freihandelsassoziation oder einem mit dieser assoziierten Staat zustehen. Das 

Gleiche gilt, wenn sich die Tat auf Umsatzsteuern oder auf harmonisierte Verbrauchsteuern, für die in Artikel 3 

Abs. 1 der Richtlinie 92/12/EWG des Rates vom 25. Februar 1992 (ABl. EG Nr. L 76 S. 1) genannten Waren 

bezieht, die von einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften verwaltet werden. Die in Satz 2 

bezeichneten Taten werden nur verfolgt, wenn die Gegenseitigkeit zur Zeit der Tat verbürgt und dies in einer 

Rechtsverordnung nach Satz 4 festgestellt ist. Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, mit 

Zustimmung des Bundesrates in einer Rechtsverordnung festzustellen, im Hinblick auf welche Mitgliedstaaten 

der Europäischen Gemeinschaften Taten im Sinne des Satzes 2 wegen Verbürgung der Gegenseitigkeit zu 

verfolgen sind. 

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten unabhängig von dem Recht des Tatortes auch für Taten, die außerhalb des 

Geltungsbereiches dieses Gesetzes begangen werden. 

Disponível em: http://dejure.org/gesetze/AO/370.html. Acesso em: 22../2010. 
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 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74: 

2. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 

1. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui 

redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una 

delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 
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2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando 

tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei 

confronti dell'amministrazione finanziaria. 

3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a lire trecento milioni, si applica la reclusione da 

sei mesi a due anni. 

3. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. 

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, 

al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle 

scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica 

in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello 

effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente: 

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire centocinquanta milioni; 

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di 

elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati 

in dichiarazione, o, comunque, è superiore a lire tre miliardi. 

4. Dichiarazione infedele. 

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di 

evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette 

imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, 

congiuntamente: 

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire duecento milioni; 

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione,anche mediante indicazione di 

elementi passivi fittizi, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in 

dichiarazione, o, comunque, è superiore a lire quattro miliardi. 

5. Omessa dichiarazione. 

1. È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore 

aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando 

l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a lire centocinquanta milioni. 

2. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 

novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello 

prescritto. 

6. Tentativo. 

1. I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo. 

7. Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio. 

1. Non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le rilevazioni nelle scritture contabili e nel 

bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza ma sulla base di metodi 

costanti di impostazione contabile, nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri 

concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio. 

2. In ogni caso, non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le valutazioni estimative che, 

singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette. Degli importi 

compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste 

nel comma 1, lettere a) e b), dei medesimi articoli.  Disponível em: 

http://www.unionefiduciaria.it/italiano/Scudo%20Fiscale%20Normativa%20e%20Circolari/leggi%20e%20decre

ti/Decreto%20Legislativo%2074%20del%202000.pdf.. Acesso em: 22.11.2010. 
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 Ley Orgánica nº 10, de 23.11.1995, artículo 305:  

1. El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo 

el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta de retribuciones 

en especie obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre 

que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las 

devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de 120.000 euros, será 

castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía. 

Las penas señaladas en el párrafo anterior se aplicarán en su mitad superior cuando la defraudación se 

cometiere concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: 

e.La utilización de persona o personas interpuestas de manera que quede oculta la identidad del 

verdadero obligado tributario. 
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art. 1ºda Lei nº 8.137/1990, como crime de dano e delito material. Entre os países pesquisados 

somente em Portugal a sonegação tributária foi configurada no Regime Geral das Infrações 

Tributárias (RGIT) como crime de perigo concreto
1160

.  

 

Não há razões para concordar com qualquer das correntes acima expostas. A ilicitude 

não reside no resultado – o dano ao erário ou ao patrimônio particular dos demais membros da 

sociedade  – nem nos meios praticados, o descumprimento de normas – sejam elas referentes 

às regras econômicas ou tributárias, nem tampouco nos desequilíbrios provocados sobre os 

sistemas econômico e tributário.    

                                                                                                                                                         
f.La especial trascendencia y gravedad de la defraudación atendiendo al importe de lo defraudado 

o a la existencia de una estructura organizativa que afecte o puede afectar a una pluralidad de 

obligados tributarios. 

Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener 

subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad 

Social durante el período de tres a seis años. 

2. A los efectos de determinar la cuantía mencionada en el apartado anterior, si se trata de tributos, 

retenciones, ingresos a cuenta o devoluciones, periódicos o de declaración periódica, se estará a lo defraudado 

en cada período impositivo o de declaración, y si éstos son inferiores a doce meses, el importe de lo defraudado 

se referirá al año natural. En los demás supuestos, la cuantía se entenderá referida a cada uno de los distintos 

conceptos por los que un hecho imponible sea susceptible de liquidación. 

3. Las mismas penas se impondrán cuando las conductas descritas en el apartado 1 de este artículo se 

cometan contra la Hacienda de la Comunidad Europea, siempre que la cuantía defraudada excediera de 50.000 

euros. 

4. Quedará exento de responsabilidad penal el que regularice su situación tributaria, en relación con las 

deudas a que se refiere el apartado primero de este artículo, antes de que se le haya notificado por la 

Administración tributaria la iniciación de actuaciones de comprobación tendentes a la determinación de las 

deudas tributarias objeto de regularización, o en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, 

antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración 

autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o cuando el 

Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la 

iniciación de diligencias. 

La exención de responsabilidad penal contemplada en el párrafo anterior alcanzará igualmente a dicho 

sujeto por las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, exclusivamente en 

relación a la deuda tributaria objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a 

la regularización de su situación tributaria. 

Disponível em: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t14.html. Acesso em: 22/11/2010.  
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 “Lei nº 15, de 05/06/2001, Art. 103:  

1 - Constituem fraude fiscal, punível com pena de prisão até três anos ou multa até 360 dias, as condutas 

ilegítimas tipificadas no presente artigo que visem a não liquidação, entrega ou pagamento da prestação 

tributária ou a obtenção indevida de benefícios fiscais, reembolsos ou outras vantagens patrimoniais 

susceptíveis de causarem diminuição das receitas tributárias. 

A fraude fiscal pode ter lugar por:  

a) Ocultação ou alteração de factos ou valores que devam constar dos livros de contabilidade ou 

escrituração, ou das declarações apresentadas ou prestadas a fim de que a administração fiscal especificamente 

fiscalize, determine, avalie ou controle a matéria colectável; 

b) Ocultação de factos ou valores não declarados e que devam ser revelados à administração tributária;  

c) Celebração de negócio simulado, quer quanto ao valor, quer quanto à natureza, quer por interposição, 

omissão ou substituição de pessoas.” 

PINTO, Augusto Tolda e BRAVO, Jorge Manuel Almeida dos Reis. Regime Geral das Infracções 

Tributárias e  Regimes Sancionatórios Especiais. Anotado. Coimbra: Coimbra, 2002, pp. 307 e 308 
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Não se afirma com isso que os efeitos decorrentes de tais condutas inexistam. Ao 

contrário,  sabe-se que a sonegação afeta o erário reduzindo o patrimônio estatal;  também 

procurou-se  demonstrar, inclusive por meio de cálculos matemáticos, os efeitos da sonegação 

sobre a tributação e a economia, e os desequilíbrios que pode causar.  Tampouco deixou-se  

de perceber que qualquer conduta fraudulenta que vise a eximir o agente do pagamento dos 

tributos fere normas jurídico-tributárias.  Mas tais observações não tornam esses meios ou 

consequências os bens jurídico penais.  

 

Ademais, não parece constar, da Constituição Federal de 1988, que o erário, ou o 

patrimônio dos particulares, ou o cumprimento de obrigações tributárias sejam valores que, 

por si sós, mereçam proteção penal.   

 

Acredita-se aditivamente  que não se está aqui diante de um delito pluriofensivo1161.  O 

que há é uma pluralidade de efeitos que atingem ou põem em perigo uma diversidade de bens 

e valores: o patrimônio público, o patrimônio dos demais cidadãos, o dever de cumprir as 

normas que preveem obrigações tributárias principal (de pagar) ou acessórias (de fazer ou 

permitir que se faça algo no interesse da administração fiscal), e os sistemas tributário e 

econômico (a exemplo da distribuição de renda, da inflação e do desemprego).   

 

No entanto, somente um dos valores foi considerado  efetivamente merecedor da tutela 

penal: o dever fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados. Tal qual o crime de 

poluição1162, que afeta uma diversidades de bens e valores, mas que atinge o bem jurídico 

„meio-ambiente‟, a sonegação fiscal atinge o dever de todos de colaborar com o 

financiamento da sociedade.  

 

                                                 
1161

 Parte da doutrina aponta diversos bens jurídicos atingidos pelo crime de sonegação fiscal: de forma direta 

o patrimônio público e, de modo indireto “la integridad del orden económico en sentido estricto, la cual deviene 

necesaria para una correcta planificación económica de la nación y para poder obtener las finalidades de 

política económica y social que un Estado social y democrático de Derecho está obligado a cumplir”. PERÉZ,  

Martinez. El delito fiscal. Madrid: Montecorvo, 1982, p. 211. 
1162

 Lei nº 6.938/1981, Art. 15: O poluidor que expuser a perigo a incolumidade humana, animal ou vegetal, 

ou estiver tornando mais grave situação de perigo existente, fica sujeito à pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) 

anos e multa de 100 (cem) a 1.000 (mil) MVR ... [Disponível em: < http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>. 

Acesso em: 19/08/2010]. 
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O que se percebe claramente é que as condutas que visam ao inadimplemento do dever 

de pagar impostos já há muito deixaram de ser neutras do ponto de vista ético face a um 

Estado social que não arrecada para si, mas para garantir a todos uma existência digna.  

Notadamente quando a essa configuração de Estado está  associada à distribuição da carga 

tributária conforme o método da quotidade1163, orientado pela teoria ou princípio do 

sacrifício1164,  que possui por parâmetro de incidência a capacidade econômica.    

 

Foi interessante notar que a existência de um „dever de pagar tributos‟ é reconhecida 

por diversos doutrinadores como Hécor Villegas1165 e Casalta Nabais1166, entre os quais podem 

ser citados penalistas a exemplo de Claus Roxin1167,  Eugenio Simón Acosta  (que identifica o 

bem jurídico como  “o direito-dever de solidariedade cidadã que constitui o fundamento do 

sistema tributário”
1168

) e Maria Beatrice Mirri
1169

.  

 

Atestou-se o atendimento da proposta aos princípios norteadores do direito penal 

tributário, conforme enunciados por Elio Lo Monte: a reserva legal e a capacidade 

econômica1170.   

 

A partir da identificação do bem jurídico, foram  examinadas as características do 

crime de sonegação fiscal proposto nesta tese, conforme relacionadas abaixo: 

 

1º) objeto de tutela: dever fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados; 

                                                 
1163

 De acordo com o método da quotidade é “incerto, para o Tesouro, o total a ser arrecadado, mas cada 

contribuinte encontra na lei a parte que lhe incumbe pagar”. BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à Ciência 

das Finanças. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 212. 
1164

 A teoria ou princípio do sacrifício determina que todos os indivíduos devem se sacrificar,  de modo 

equitativo ou isonômico, com o fim de financiar o Estado. SAMUELSON, Paul. Introdução à Análise 

Econômica. Volume I. Rio de Janeiro: Agir, 1979, págs. 176 e 177. 
1165

 VILLEGAS, Hector B. Derecho Penal Tributario. Buenos Aires: Lerner, 1965, p. 22. 
1166

 NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos.  Contributo para a compreensão 

constitucional do Estado fiscal contemporâneo. Coimbra: Almedina, 1998 
1167

 ROXIN, Claus. A proteção de bens jurídicos como função do Direito Penal. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2009, p. 19. 
1168

 “el derecho-deber de solidaridad ciudadana que constituye el fundamento del sistema tributario “. 

ACOSTA, Eugenio Simón. El Delito de Defraudación Tributaria. Navarra: Aranzadi, 1998, p. 24. O autor não 

distinguiu a natureza do tributo, se vinculado (como as taxas e as contribuições de melhoria) ou não vinculado 

(os impostos) para fins de caracterização do ilícito. 
1169

 “...si ricostruisce l‟interesse sul valore ontologico della solidarietà sociale come regola fondamentale 

della collettività”.   MIRRI, Maria Beatrice. L‟art. 1 della Legge 7 agosto 1982, n. 516. In: Diritto Penale 

Tributario FIANDACA, Giovanni e MUSCO, Enzo(Coord). Milano: Giuffrè, 1997, pág. 9. 
1170

 MONTE, Elio Lo. Principios de Derecho Penal Tributario. Buenos Aires: B de F, 2006, pp. 17 a 27. 
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2º) objeto material da ação: tributos não vinculados; 

 

3º) sujeito passivo: sociedade; 

 

4º) sujeito ativo: crime comum; 

 

5º) classificação quanto à tipicidade da conduta objetivamente considerada: crime 

formal ou de resultado cortado; 

 

6º) classificação quanto à tipicidade da conduta subjetivamente considerada: crime 

doloso de tendência interna transcendente; 

 

7º) classificação quanto à lesividade da conduta: delito de perigo abstrato. 

 

A descrição típica foi  proposta  conforme abaixo:  

 

“Fazer declaração falsa ou omitir declaração verdadeira sobre rendas, bens 

ou fatos, ou empregar qualquer outra fraude com o fim de eximir-se, total ou 

parcialmente, do pagamento de tributos não vinculados.   

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.” 

 

Verificou-se, ademais, que o dever fundamental e solidário de pagar tributos não 

vinculados atende à pauta valorativa dos bens jurídico-penais sendo dotado, nas palavras de 

Polaino Navarrete,  de suas „qualidades delimitadoras‟
1171

: 1ª -  a objetividade, 2ª - a 

valoração, 3ª -  a normatividade, 4ª - a relatividade, 5ª - a interrelacionalidade, 6ª - a 

transcendência, e 7ª - a pluralidade. 

 

Do exame dos caracteres acima indicados percebe-se que os bens jurídicos coletivos 

são bens ideais, ou incorpóreos ou imateriais, a exemplo da fé pública1172.   Já os bens 

                                                 
1171

 NAVARRETE, Miguel Polaino. El injusto típico en la teoría del delito. Corrientes: Mave, 2000, p. 

497. 
1172

 Código Penal brasileiro, art. 289: 
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jurídicos individuais podem ser bens materiais, como a vida, pretegida no delito de homicídio  

– que tem por objeto de ação o corpo humano1173 - ou ideais, a exemplo da inviolabilidade da 

correspondência, tutelada pelo crime de violação de correspondência  – cujo objeto material 

de ação é a correspondência1174. 

 

Isso porque, conforme ensinamentos de Cerezo Mir1175 e de Susana Navarro1176,  no 

que tange aos bens jurídicos individuais, o ingresso do bem jurídico na esfera de influência da 

ação pode ser aferida por meio de seu titular, a pessoa que dele dispõe.  Já o dano ou a 

exposição a perigo de um bem jurídico coletivo não podem ser percebidos nem avaliados por 

através de seu respectivo titular1177, que é alguém indeterminado e indeterminável.     

 

O mesmo se pode afirmar em relação aos objetos materiais de ação.  No caso dos bens 

jurídicos individuais  acima citados (a vida e a correspondência, respectivamente), os objetos 

de ação são atingidos pelas condutas delituosas. Os bens jurídicos de titularidade coletiva, 

porém,  não permitem a verificação de lesão naturalística.  

 

Após essas considerações concluiu-se  que o dever fundamental e solidário de pagar 

tributos não vinculados é bem jurídico ideal, ou incorpóreo ou ainda imaterial, de titularidade 

coletiva ou transindividual, no caso, a sociedade.  

 

                                                                                                                                                         
“ Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel-moeda de curso legal no país ou no 

estrangeiro: 

Pena - reclusão, de três a doze anos, e multa.” Disponível em: < http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>. 

Acesso em: 19/08/2010. 
1173

 Código Penal brasileiro, art 121:  

“Matar alguém:  

Pena - reclusão, de seis a vinte anos”. Disponível em: < http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>. Acesso 

em: 19/08/2010. 
1174

 Código Penal brasileiro, art. 151: 

 “Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada, dirigida a outrem: 

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.” Disponível em: < 

http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>. Acesso em: 19/08/2010. 
1175

 MIR, José Cerezo. Curso de Derecho Penal Español.Parte General. Volume II.  Madrid: Tecnos, 1998, 

pp. 114 e 115. 
1176

NAVARRO, Susana Soto. Concreción y lésion de los bienes jurídicos colectivos. El ejemplo de los 

delitos ambientales y urbanísticos. In: Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Tomo LVIII, Fascículo 

III. Madrid: Ministerio de Justicia. Centro de Publicaciones, septiembre-diciembre, 2005, p. 905. 
1177

NAVARRO, Susana Soto. Concreción y lésion de los bienes jurídicos colectivos. El ejemplo de los 

delitos ambientales y urbanísticos. In: Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Tomo LVIII, Fascículo 

III. Madrid: Ministerio de Justicia. Centro de Publicaciones, septiembre-diciembre, 2005, p. 905. 
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No caso, a lesão ao bem jurídico não é passível de verificação em relação a cada uma 

das ações  delituosas individualmente consideradas,  por impossibilidade de uma conduta 

típica atingir concretamente o objeto material da ação (a carga fiscal dos tributos não 

vinculados) e o titular do bem jurídico (a sociedade). 

 

Ao analisar a lesividade ou antijuridicidade da conduta, em razão da qual os crimes 

são classificados em delitos de dano ou de perigo1178, notou-se  que os crimes de dano somente 

são realizados, isto é, plenamente consumados, com a efetiva violação do bem jurídico 

penalmente protegido.    Nos crimes de perigo basta a “probabilidade de lesão, com a ameaça 

ao bem jurídico tutelado”1179.    

 

Esclarece Mir Puig que, haja ou não um resultado previsto no tipo, há delitos em que 

esse resultado constitui uma lesão de um bem jurídico e há outros em que esse resultado é 

uma colocação em perigo do bem jurídico1180.   

 

Assim, crime de perigo é “aquele que, sem destruir ou diminuir o bem-interesse 

penalmente protegido, representa, todavia, uma ponderável ameaça ou turbação à existência 

ou segurança de ditos bens ou interesses”1181.  

 

E ainda explica Puig que nos crimes de dano o desvalor da conduta – apreciável ex 

ante - se associa ao desvalor do resultado – apreciável ex post
1182

.   Já nos crimes de perigo, 

antecipa-se o juízo de desvalor do resultado, que passa a ser aferido ex-ante1183.  

 

Por essa razão, os crimes de perigo “estão em fase logicamente anterior ao dano”
 1184

.  

Dessa constatação surgem questionamentos relativos à tentativa
1185

, à culpa consciente1186 e  

ao dolo eventual
1187

.  

                                                 
1178

 SILVA, Angelo Roberto Ilha da. Dos Crimes de Perigo Abstrato em Face da Constituição. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2003, p. 57. 
1179

 ALVES, Roque de Brito. Direito Penal. Parte Geral. Recife: Intergraf, 2004, p. 122.  
1180

 PUIG, Santiago Mir. Direito Penal. Fundamentos e Teoria do Delito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2007, p. 142. 
1181

 COELHO, Walter. Teoria geral do crime. Volume I. Porto Alegre: Safe, 1991, p. 99. 
1182

 PUIG, Santiago Mir. Direito Penal. Fundamentos e Teoria do Delito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2007, p. 142. 
1183

 PUIG, Santiago Mir. Direito Penal. Fundamentos e Teoria do Delito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2007, p. 143. 
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Foram verificadas positivamente as fontes de justificação da sonegação como crime de 

perigo abstrato.  A justificação de natureza ética decorre da relevância atribuída ao bem 

jurídico pela Constituição Federal1188.   

 

Sob a ótica técnico-jurídica ou dogmática  a antecipação da tutela se justifica em vista 

da impossibilidade de verificar o dano  ao  bem jurídico de titularidade coletiva.  Ressalte-se 

que essa inviabilidade não reside no fato de o bem jurídico ser um valor, no sentido de se 

caracterizar como um bem jurídico ideal ou imaterial, mas no fato de ser um bem de 

titularidade transindividual1189.  

 

No caso do bem jurídico eleito – o dever fundamental e solidário de pagar tributos não 

vinculados - o  critério indicador da antijuridicidade, isto é, da lesividade da conduta, 

caracterizada pela lesão ao bem jurídico, somente pode ser verificada por meio de uma 

exposição presumida do bem jurídico a perigo, nunca pela constatação de um dano ou de um 

perigo concreto1190.  

 

Por fim no que se refere às questões práticas ou de efetividade da lei, a justificação se 

dá pela possibilidade de solucionar os diversos entraves que atualmente dificultam o êxito da 

aplicação do art. 1º da Lei nº 8.137/1990.  

 

                                                                                                                                                         
1184

 BRANDÃO, Claúdio. Curso de Direito Penal. Parte Geral.  Forense: Rio de Janeiro, 2008, p. 121. 
1185

 PUIG, Santiago Mir. Direito Penal. Fundamentos e Teoria do Delito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2007, p. 142. 
1186

 SILVA, Antônio Carlos Rodrigues da. Crimes de colarinho branco. Brasília: Brasília, 1999, p. 42.  
1187

 GARCIA, Basileu. Instituições de direito penal. São Paulo: Max Limonad, 1954, p. 256. 
1188

 COSTA, José de Faria. O perigo em direito penal.Coimbra: Coimbra, 1992, pp. 273 e ss. 
1189

 NAVARRO, Susana Soto. Concreción y lésion de los bienes jurídicos colectivos. El ejemplo de los 

delitos ambientales y urbanísticos. In: Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Tomo LVIII, Fascículo 

III. Madrid: Ministerio de Justicia. Centro de Publicaciones, septiembre-diciembre, 2005, p. 905 
1190

 Essa afirmação é refutada por autores que entendem que “la lesión de los bienes jurídicos colectivos es 

un efecto que puede verificarse en el propio sistema social, si se adopta una perspectiva sociológico-normativa”. 

NAVARRO, Susana Soto. Concreción y lésion de los bienes jurídicos colectivos. El ejemplo de los delitos 

ambientales y urbanísticos. In: Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Tomo LVIII, Fascículo III. 

Madrid: Ministerio de Justicia. Centro de Publicaciones, septiembre-diciembre, 2005, p. 909. A autora, na esteira 

da concepçao de bem jurídico de Hans Welzel – o mínimo ético (WELZEL, Hans.  Derecho Penal Alemán. 

Santiago:  Jurídica del Chile, 1997, p. 5) – entende que a lesão se efetiva pelo efeito provocado pela conduta 

sobre a função do sistema social.A meu ver, essa concepção se distancia da tentativa de identificação de bens 

jurídico-penais específicos, posto que todo e qualquer crime causa, do ponto de vista social, desequilíbrios 

indesejáveis.  
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É Nelson Hungria1191 que ensina com precisão que os crimes de perigo abstrato são, na 

verdade, delitos de perigo presumido pois é a lei que, em face de determinado comportamento 

do sujeito passivo, estabelece uma presunção juris et de jure de perigo para o bem jurídico 

tutelado.   Segundo o autor1192, nos delitos de perigo abstrato a exposição a perigo do bem 

jurídico dá-se a priori, enquanto nos de perigo concreto essa exposição somente pode ser 

verificada a posteriori, isto é, após realizada certa conduta por um determinado indivíduo, em 

cada caso concreto ( consistindo numa presunção juris tantum de ilicitude).  

 

Assim, os bens jurídicos de titularidade transindividual possuem, além das duas 

características apontadas por Susana Navarro1193 (a possibilidade de aproveitamento por todos, 

sem que ninguém possa ser excluído e sem que o aproveitamento individual impeça o 

aproveitamento dos outros e a impossibilidade de divisão em partes cuja titularidade possa ser 

atribuída individualmente,  e sobre as quais se possa reconhecer a liberdade de disposição), 

uma terceira, a impossibilidade de afetação concreta do bem jurídico seja no sentido de dano, 

seja no sentido de exposição a perigo concreto.  

 

Foram afastadas as possíveis alternativas de configuração do delito como crime de 

dano e  como delito de perigo concreto.  Na primeira hipótese, o crime seria tipificado do 

seguinte modo:  

 

“Fazer declaração falsa ou omitir declaração verdadeira sobre rendas, bens 

ou fatos, ou empregar qualquer outra fraude, eximindo-se, total ou parcialmente, do 

pagamento de tributos não vinculados.   

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.” 

 

No caso de ser caracterizado como crime de perigo concreto ou de aptidão, o tipo 

penal poderia ser descrito da seguinte forma: 

  

                                                 
1191

 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Arts. 11 a 27. Volume I, Tomo II. Rio de Janeiro: 

Forense, 1977, p. 19. 
1192

 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Arts. 11 a 27. Volume I, Tomo II. Rio de Janeiro: 

Forense, 1977, p. 19. 
1193

 NAVARRO, Susana Soto. Concreción y lésion de los bienes jurídicos colectivos. El ejemplo de los 

delitos ambientales y urbanísticos. In: Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Tomo LVIII, Fascículo 

III. Madrid: Ministerio de Justicia. Centro de Publicaciones, septiembre-diciembre, 2005, p.888. 
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“Fazer declaração falsa ou omitir declaração verdadeira sobre rendas, bens 

ou fatos, ou empregar qualquer outra fraude, idôneas a eximir o agente, total ou 

parcialmente, do pagamento de tributos não vinculados.   

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.” 

 

Quanto ao tipo objetivo, é impossível a verificação de lesão ao bem jurídico - dever 

fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados – por meio de condutas que 

levariam, no caso concreto, a um resultado naturalístico.  Ressalte-se que, à exceção do dano 

patrimonial, a verificação de um resultado material seria praticamente impossível nas demais 

alternativas citadas, dadas as inúmeras variáveis afetadas.  

 

Em outras palavras:  apenas se o direito penal se ocupasse  prioritariamente com a 

proteção do cumprimento das obrigações tributárias principal (que é a de pagar o tributo), ou 

acessórias (que são as de fazer ou permitir que se faça algo no interesse da administração 

tributária), ou ainda com o  cumprimento das normas jurídico-tributárias em geral, ou ainda 

do equilíbrio da economia ou da distribuição de rendas, poder-se-ia exigir o dano ou a  

exposição concreta do bem jurídico a perigo.  

 

Logo, no que tange à tipicidade objetiva, trata-se de crime de resultado cortado. A 

propósito,  Biagio Petrocelli distinguiu a modificação no mundo decorrente da conduta,   da 

alteração requerida como resultado do delito:  “é uma modificação no mundo exterior que se 

segue àquela outra modificação do mundo que é a ação”1194.   

 

Haja ou não um resultado previsto no tipo como consequência específica, há delitos 

em que essa consequência constitui a lesão de um bem jurídico e há outros em que esse 

resultado é a colocação em perigo do bem jurídico1195.  Logo, há delitos de dano e de perigo, 

sob o enfoque da lesividade da conduta, assim como, sob a ótica da objetividade da ação, há 

crimes materiais, formais e de mera conduta.   

 

                                                 
1194

 “una modificazione del mondo esterno che segue a quell‟altra modificazione del mondo che è l‟azione”. 

PETROCELLI, Biagio. Principii di diritto penale. Volume I. Napoli: Jovene, 1944,  p. 326. 
1195

 PUIG, Santiago Mir. Direito Penal. Fundamentos e Teoria do Delito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2007, p. 142. 
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Quando se trata dos bens jurídicos individuais, novamente se verifica que o resultado 

naturalístico é passível de verificação pelo exame do respectivo titular, porque ele é 

diretamente atingido pela ação delituosa ou, quando não, ele ingressa no âmbito de atuação 

dessa ação.   Em outras palavras, o ingresso do bem jurídico na esfera de influência da ação 

pode ser aferida por meio de seu titular1196.    

 

O mesmo se pode afirmar em relação ao objeto material de ação. Ou seja, os efeitos 

sobre o bem jurídico tutelado podem ser verificados através da afetação do objeto material de 

ação correspondente.      

 

Todavia, no delito de sonegação fiscal proposto não é possível verificar qualquer 

resultado material decorrente de determinada conduta típica.  Tudo o que se pode afirmar é 

que a conduta, por ter sido praticada com o fim de se eximir do pagamento de tributos não 

vinculados,  põe em perigo o bem jurídico (o dever fundamental e solidário de pagá-los).   

Pôde se constatar que se trata-se, portanto, de delito formal.  

 

Não se quer afirmar com isso que  a conduta típica não produza qualquer efeito sobre 

o erário, sobre a carga tributária – que em última instância é a medida do objeto material da 

ação (a arrecadação dos tributos não vinculados)  - ou sobre o funcionamento dos sistemas 

econômico e tributário ou mesmo sobre os deveres de obediência e colaboração, mas implica 

o reconhecimento de que a aferição desses efeitos como um resultado materialmente 

verificável é impossível.  

 

Concluiu-se que os delitos referidos a  bens jurídicos de titularidade supraindividual 

não podem ser caracterizados como crimes materiais, mas unicamente como crimes formais 

ou como crimes de mera conduta.    

 

Acrescentou-se consequentemente uma quarta característica própria dos bens jurídicos 

de  titularidade transindividual, além das duas características já expostas e apontadas por 

                                                 
1196

 MIR, José Cerezo. Curso de Derecho Penal Español.Parte General. Volume II.  Madrid: Tecnos, 1998, 

pp. 114 e 115. 



 

 383  

Susana Navarro1197  e da já citada impossibilidade de afetação concreta do bem jurídico seja 

no sentido de dano, seja no sentido de exposição a perigo concreto:  a impossibilidade de 

efetiva lesão naturalística, perceptível aos sentidos, o que os torna necessariamente protegidos 

por crimes formais ou de mera conduta.  

 

Relativamente ao tipo subjetivo, o delito proposto é um crime doloso,  de  „tendência 

interna transcendente‟, pois o “agente almeja um resultado, que há-de ter presente para a 

realização do tipo, mas que não é preciso alcançar”
1198

.  

 

Em seu Derecho Penal Alemán,  Welzel1199 distinguiu o dolo da intenção stricto sensu 

e  essa do ânimo1200.  A intenção em sentido estrito foi denominada pelo autor de „tendência 

interna transcendente‟: “pois, segundo o tipo legal, seu conteúdo não precisa ser realizado”1201.  

 

No caso do delito proposto (“Fazer declaração falsa ou omitir declaração verdadeira 

sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar qualquer outra fraude com o fim de eximir-se, total 

ou parcialmente, do pagamento de tributos não vinculados”),  trata-se de crime doloso (dolo 

de fazer declaração falsa,  de omitir declaração verdadeira ou de praticar outra fraude)  de 

tendência interna transcendente (com o fim de eximir-se total ou parcialmente do pagamento 

de tributos não vinculados). 

 

Concluiu-se aditivamente por não se prever sonegação culposa1202, por se entender que 

para o crime proposto a reprovação deve decorrer da própria realização da conduta que,  por si 

só, pode levar a perigo o bem jurídico.  A culpa não caracteriza, portanto,  o delito.    

 

                                                 
1197

 NAVARRO, Susana Soto. Concreción y lésion de los bienes jurídicos colectivos. El ejemplo de los 

delitos ambientales y urbanísticos. In: Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Tomo LVIII, Fascículo 

III. Madrid: Ministerio de Justicia. Centro de Publicaciones, septiembre-diciembre, 2005, p.888. 
1198

 JESCHECK, Hans-heinrich.Tratado de Derecho Penal. Parte General. Granada: Comares, 1993, p. 286. 
1199

 WELZEL, Hans. Derecho Penal Alemán. Santiago: Jurídica del Chile, 1997, pp. 93 a 95. 
1200

 O dolo não se confunde com o ânimo pois, ainda que diversos possam ser os estados da persolidade do 

agente – como o homicida que „tem prazer em matar‟ – tais elementos não compõem o dolo e sim a 

culpabilidade. WELZEL, Hans. Derecho Penal Alemán. Santiago: Jurídica del Chile, 1997, p. 95.  
1201

 “en cuanto según el tipo legal su contenido no necesita ser realizado”. WELZEL, Hans. Derecho Penal 

Alemán. Santiago: Jurídica del Chile, 1997, p. 94.  
1202

 Ressalte-se que é possível haver crime culposo de perigo concreto – a exemplo do incêndio culposo 

previsto no art. 259 do Código Penal brasileiro – e de perigo abstrato – como o delito de fabricação de substância 

nociva à saúde previsto no art. 278 desse Código.  

http://www.estantevirtual.com.br/buscaporautor/Hans+heinrich+Jescheck
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No que se refere à análise do iter criminis, a consumação ocorre com a apresentação 

de elementos idôneos a  criar, perante a administração tributária, uma imagem fiscal do 

sujeito passivo distinta da verdadeira.  

 

Tais elementos abrangem declarações contendo informações falsas ou omitindo 

informações verdadeiras bem como quaisquer outras informações produzidas e veiculadas por 

meio de documentos, públicos ou particulares, fraudulentos – notas fiscais, faturas, notas 

promissórias, contratos, livros contábeis e fiscais,  comprovantes de inscrição cadastral ou de 

apresentação de documentos ou de pagamentos, etc – cujo conteúdo possua relevância para 

formação do perfil ou imagem da verdadeira situação fiscal do sujeito passivo.  

 

Isso porque a  ratio da norma penal em tela é a proibição de condutas que possibilitem 

a formação de um falso perfil tributário do sujeito passivo, pondo em perigo o dever 

fundamental de pagar os tributos não vinculados.  

 

Logo, o que se exige é que as condutas típicas tenham idoneidade para esse fim: a 

burla, o engano, o logro, a farsa ou  a ilusão, relativamente  à situação fiscal do sujeito passivo 

perante a administração tributária.  É preciso que a ação (“Fazer declaração falsa ou omitir 

declaração verdadeira sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar qualquer outra fraude”) seja 

idônea a gerar o falso perfil  tributário do agente, fazendo com que o fisco tenha dele uma 

imagem distinta da verdadeira.  

 

A idoneidade para realizar a fraude (enganando e iludindo quanto à real situação fiscal 

do sujeito passivo tributário) não deve ser confundida com a idoneidade para produzir dano ao 

bem jurídico, nem, muito menos, com a demonstração da efetiva falta de pagamento de 

tributos não vinculados.  Isto porque, como já exposto, o crime  proposto é formal e de perigo 

abstrato.  Em consequência, não se requer que a administração fiscal seja efetivamente 

enganada pelo sujeito passivo tributário, nem que ele deixe de pagar o tributo devido.    
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Na  modalidade comissiva - „fazer‟ – a informação deve chegar a ser recebida pela 

administração tributária, sem o que se estará no campo da tentativa1203  ou dos atos 

preparatórios.  O delito estará consumado no momento da entrega da declaração ou do 

documento contendo a informação falsa, ou, sendo o caso, de sua postagem pelos correios – 

postal ou eletrônico, ocasião em que o agente perde o “domínio do facto”
1204

.   

 

Na modalidade omissiva, o dever de informar “deve ser incumprido, o que só ocorrerá 

quando tiver decorrido o prazo para se proceder à declaração”
1205

. 

 

Na modalidade „praticar outra fraude‟, o delito restará consumado quando a 

administração tributária tomar conhecimento da fraude hábil à produção de um perfil ou 

imagem falsos sobre a situação fiscal do contribuinte 

 

Em suma, provada no caso concreto a conduta que enseje a produção, no âmbito da  

administração fiscal,  de um perfil tributário distinto do efetivamente adequado ao sujeito 

passivo,  quando tal conduta for praticada com o fim de se eximir do pagamento dos tributos 

não vinculados correspondentes, provado estará  o perigo para o bem jurídico.    

 

Como já exposto, o crime de perigo abstrato é um crime de perigo absolutamente 

presumido de modo que, provado o fato presuntivo (a idoneidade da conduta para produção 

do falso perfil tributário), provada estará a situação de perigo para o bem jurídico.  

 

O  exame do tipo objetivo indica ser um delito de „resultado cortado‟
1206

 ou formal, 

pois o resultado, se ocorrer, será considerado exaurimento do crime, causando um dano 

                                                 
1203

  É possível a tentativa no caso dos crimes de perigo abstrato, conforme ensinamento de Eduardo Correia : 

“Não é porém rigoroso ou exacto equiparar os crimes de perigo, concreto ou abstrato aos crimes formais ou de 

mera actividade, e daí concluir a impossibilidade da figura da frustração ou da tentativa naquelas hipóteses. É 

que a situação ou o facto donde resulta o perigo de lesão de um objecto ou bem jurídico pode esgotar-se numa 

mera actividade ou omissão, ou pode exigir, também, uma modificação do mundo exterior, um evento por ela 

causado. Neste caso, o crime de perigo não é, pois,  como tal um crime formal,. mas um crime material de 

resultado. Ou melhor, é um crime formal considerado o resultado final que se pretende evitar, mas é um crime 

material considerado o facto (modificação exterior ) que o põe em perigo”. CORREIA, Eduardo. Direito 

criminal. Coimbra: Almedina, 1971, p. 288. 
1204

 MORAIS, Luís. Incriminação de infracções fiscais não aduaneiras: algumas questões. Lisboa: 

Cosmos, 1993, p. 23.  
1205

 SANTOS, André Teixeira dos.  O Crime de Fraude Fiscal. Um contributo para a configuração do tipo 

objectivo de ilícito a partir do bem jurídico. Coimbra: Coimbra, 2009, pp. 218 e 219. 
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efetivo ao bem jurídico (o dever de pagar tributos não vinculados), o que não é exigido pelo 

tipo proposto. 

 

Quanto ao tipo subjetivo, a consumação do delito se dará quando o sujeito agir livre e 

conscientemente no sentido de fazer a declaração falsa, ou de omitir a declaração verdadeira 

ou ainda de praticar qualquer fraude (dolo da conduta),  com o fim de se eximir do pagamento 

dos tributos não vinculados (tendência interna transcendente).    Reitere-se que  o tipo 

subjetivo é composto pelo dolo da conduta e por elemento subjetivo adicional, evidenciado 

pela expressão „com o fim de‟, representando a „especial intenção de‟ ou o dolo stricto sensu, 

como preferiu Hans Welzel
1207

.  

 

Essa é,  portanto, a razão de o resultado ser cortado:  porque o elemento objetivo do 

tipo fica aquém do elemento subjetivo – que é transcendente à conduta  objetiva - , do que 

decorre o  „corte‟ lógico na realização do crime.  

 

Ademais  a tipificação proposta para o delito de sonegação vem solucionar os entraves 

que atualmente  existem no que tange  à aplicação do art. 1º da Lei nº 8.137/1990. 

 

Em primeiro lugar porque a consumação de delito não mais requererá a apuração do 

quantum suprimido ou reduzido do tributo, nem tampouco a definitividade do lançamento, o 

que somente ocorre  quando cessadas todas as controvérsias acerca da exigibilidade do crédito 

tributário
1208

.   

 

Em segundo lugar porque o direito penal não estará mais sendo utilizado como meio 

para cobrança de tributos.  

                                                                                                                                                         
1206

 ANDRADE, Manuel da Costa. A fraude fiscal – Dez anos depois, ainda um „crime de resultado cortado? 

In.: Direito Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários. Volume III. Coimbra: Coimbra, 2009, p. 278. 
1207

 WELZEL, Hans. Derecho Penal Alemán. Santiago: Jurídica del Chile, 1997, p. 94. 
1208

 Súmula nº 24, de 01/12/2009: “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art 1º, 

incisos I a IV, da Lei nº 8.138/90, antes do lançamento definitivo do tributo”.  Anteriormente a jurisprudência era 

exemplificada por meio da decisão paradigma: Crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/90, art. 1º, I): infração 

material – ao contrário do que sucedia no tipo similar da L. 4.729/65 – à consumação da qual é essencial que, da 

omissão da informação devida ou da prestação da informação falsa, haja resultado efetiva supressão ou redução 

do tributo; circunstância elementar, entretanto, em cuja verificação, duvidosa no caso, não de detiveram as 

decisões condenatórias; nulidade. STF HC nº 75.945-2-DF.  Rel. Min. Sepúlveda Pertence. DJU, Seção 1, 

13/02/1998, p. 4. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/pesquisarInteiroTeor.asp#resultado>. 

Acesso em: 22.11.2010. 
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Em terceiro lugar porque, não mais se caracterizando como delito patrimonial, a ele 

não  será mais possível a aplicação do princípio da insignificância.  

 

Em quarto lugar porque não será mais possível a extinção da punibilidade em razão do  

posterior  recolhimento do montante do tributo sonegado.  Resolve-se, aditivamente, uma 

quinta  questão, a extensão  da aplicação dessa causa extintiva a outros crimes patrimoniais 

praticados sem ameaça à pessoa. 

 

Em sexto e sétimo lugares porque, não mais havendo  a exigência da supressão ou 

redução do pagamento do tributo devido, será  irrelevante para tipificação do crime o fato de o 

crédito tributário ter sido constituído com base em fatos geradores presumidos
1209

 ou tiverem 

sua origem associada a atividades ilícitas1210.  

 

Por fim, em oitavo, mas igualmente importante, porque as condutas reprováveis, em 

um Estado social democrático de direito não podem ser simplesmente concebidas como de 

descumprimento de obrigações, mesmo que estabelecidas por lei em favor do Estado.  As 

condutas de  „não pagar‟, isto é, não de  satisfazer a obrigação objeto da relação jurídica 

tributária – o que equivale ao descumprimento da obrigação tributária principal - ou de „não 

fazer algo ou não permitir que se faça algo – que significa o descumprimento da obrigação 

tributária acessória, não possuem os caracteres informadores da pauta valorativa dos bens 

jurídico-penais.   

                                                 
1209

No caso, o julgador autocrático declara que o crime do art. 1º da Lei 8.137/90 é material ou de resultado e 

que já houve a decisão definitiva do processo administrativo, atendida, portanto, a condição objetiva de 

punibilidade, mantendo a condenação.   Todavia, em voto divergente, o Des. Élcio Pinheiro de Castro argumenta 

que inexistem provas suficientes para amparar o decreto condenatório, que restou embasado em meras 

suposições pois questiona a efetividade da supressão ou da redução do tributo – no caso o imposto de renda das 

pessoas físicas – baseada em valores depositados em contas bancárias que, por presunção legal (art. 42 da Lei nº 

9.430/1996), caracterizam omissão de rendimentos:  “Com efeito, em que pese no procedimento administrativo-

fiscal tenha sido efetuado o lançamento, não se encontra provada de modo suficiente a materialidade do aludido 

crime contra a ordem tributária, pois a presunção que autoriza a constituição do crédito tributário com base em 

valores omitidos, não justifica per se stante a condenação criminal”.APELAÇÃO CRIMINAL Nº 

2003.72.02.004368-1/SC. Documento eletrônico assinado digitalmente pelo(a) Desembargador Federal Luiz 

Fernando Wowk Penteado, Relator, conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura 

de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, e Portaria do TRF4R nº 195 de 16 de dezembro de 2004 (DJU de 

24/12/2004 pg. 25). Disponível em:  <https://www.trf4.gov.br/trf4/processos/verifica.php> . Acesso em: 

04/10/2010, código verificador 1956587v5.  
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 SANTOS, André Teixeira dos.  O Crime de Fraude Fiscal. Um contributo para a configuração do tipo 

objectivo de ilícito a partir do bem jurídico. Coimbra: Coimbra, 2009, p. 20. 
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Ainda de lege ferenda acompanha-se, nesse particular,  o pensamento de Elio Lo 

Monte quando o autor recomenda a inserção de toda a regulação legal do ilícito tributário no 

texto do Código Penal italiano1211, tanto para dar maior racionalidade à aplicação das figuras 

jurídicas1212, quanto para melhor compreensão pelo cidadão dos verdadeiros valores 

protegidos na sociedade, para dotar de maior visibilidade social a sanção, para distinguir a lei 

penal das normas administrativas que sancionam infrações tributárias, para conceituação 

precisa e uniforme das expressões nelas utilizadas, e, por fim, para que não restem dúvidas de 

que os princípios penais são inteiramente elas aplicáveis, garantindo a obediência ao princípio 

da continuidade das garantias1213.   

 

Caberia ainda sugerir ao legislador nacional a inserção de um dispositivo introdutório 

contendo as definições dos termos técnicos (declaração e fatura, por exemplo) utilizados na 

lei penal tributária, a fim de previnir ou dirimir dúvidas interpretativas, a exemplo do primeiro 

Título do Decreto Legislativo nº 74/2000 italiano1214.  

                                                 
1211

 MONTE, Elio Lo. Principios de Derecho Penal Tributario. Buenos Aires: B de F, 2006, pp. 220 a 228. 
1212

 Relativamente à Lei nº 8.137/1990, discute-se ainda atualmente a distinção entre a tentativa do art. 1º e o 

delito consumado do inciso I do art. 2º. EISELE, Andreas. Crimes contra a Ordem Tributária. São Paulo:  

Dialética, 2002, 146; e STF, o RHC 90532 ED/CE, Min. Joaquim Barbosa, Pl. u., 23/09/2009. Disponível em: < 

http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/pesquisarInteiroTeor.asp#resultado>. Acesso em: 22.11.2010.  
1213

 Segundo o princípio da continuidade das garantias ou princípio da congruência sistêmica as disposições 

derrogatórias ou limitadoras de penalidade e também as normas materiais ou instrumentais que de qualquer 

modo favoreçam os acusados devem ser aplicadas a todos os delitos.  CERVINI, Raúl. Prólogo. In.: MONTE, 

Elio Lo. Principios de Derecho Penal Tributario. Buenos Aires: B de F, 2006, p. XXIV. 
1214

 Decreto Legislativo 74/2000. Titolo I  - DEFINIZIONI  - Art. 1 - Definizioni 

1. Ai fini del presente decreto legislativo: 

a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi 

rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate 

in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella 

reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi; 

b) per "elementi attivi o passivi" si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo 

o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle 

imposte sui redditi o sul valore aggiunto; 

c) per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualita' di amministratore, liquidatore o 

rappresentante di societa', enti o persone fisiche; 

d) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi, 

rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito 

d'imposta, e del fine di consentirli a terzi; 

e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualita' di amministratore, liquidatore o rappresentante di 

societa', enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono 

riferiti alla societa', all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce; 

f) per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella 

dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal 

contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della 

presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; 



 

 389  

 

Saliente-se que o crime proposto que tem por bem jurídico tutelado o dever 

fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados se adequa ao conceito de direito 

penal econômico como formulado por Carlos Perez del Valle, que o caracteriza pela afetação 

da confiança na vigência das normas que regem a ordem econômica1215. Note-se que a 

compreensão desse autor é eminentemente estática, no sentido de ser centrada na ameaça que 

as condutas  - como a da sonegação fiscal – produzem sobre o conjunto de regras que regem a 

economia, e não em elementos materialmente identificáveis – como o valor do tributo 

suprimido ao erário.    

 

Também se conforma ao conceito de direito penal econômico, no sentido dinâmico 

que lhe atribuiu Esteban Righi - “o conjunto de normas jurídico-penais que protegem a ordem 

econômica, entendida como a regulação jurídica da produção, distribuição e consumo de bens 

e serviços”
1216

 – porque a sonegação fiscal, ao tutelar o dever de contribuir, compõe o 

conjunto de normas afetas à economia, ou seja, normas que regulam a produção, distribuição 

e consiumo de bens e serviços.   

 

Quanto ao conceito de direito penal tributário, evidencia-se a adequação pois,  de 

acordo com a teoria dualista
1217

, esse é o ramo do direito penal que  trata  de práticas 

relacionadas à violação de natureza tributária tendo como característica distintiva  o elemento 

subjetivo da conduta
1218

 que deve indicar sempre uma intenção dolosa
 1219 

   de obter 

                                                                                                                                                         
g) le soglie di punibilita' riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito 

rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione. Disponível em: < 

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/00074dl.htm>. Acesso em:  22.11.2010. 
1215

 VALLE, Carlos Pérez del. Introducción al derecho penal económico. In.: BACIGALUPO, Enrique (Dir.). 

Curso de Derecho Penal Económico. Madrid: Marcial Pons, 2005, p. 10. 
1216

 “el conjunto de normas jurídico penales que protegen el orden económico entendidio como regulación 

jurídica de la produción, distribución  y consumo de bienes y servicios”. RIGHI, Esteban. Los Delitos 

Económicos. Buenos Aires: AdHoc Villela, 2000, p. 100.  
1217

 SOUSA, Susana Aires de. Os Crimes Fiscais. Análise Dogmática e Reflexão sobre a Legitimidade do 

Discurso Criminalizador. Coimbra: Coimbra, 2009, p. 53 e 246. 
1218

 WENDY, Lilian Gurfinkel de  e RUSSO, Eduardo Ángel. Ilícitos tributarios en las leyes 11.683 y 

23.771. Buenos Aires: Depalma, 1993, p. 5. 
1219

 WENDY, Lilian Gurfinkel de  e RUSSO, Eduardo Ángel. Ilícitos tributarios en las leyes 11.683 y 

23.771. Buenos Aires: Depalma, 1993, p. 5. 
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vantagem tributária indevida
1220

, seja pela redução ou supressão do tributo devido, seja pela 

percepção de benefícios fiscais impróprios.   

 

O delito proposto, ainda que formal e de perigo abstrato, descreve  conduta praticada 

com o dolo de  ocultar a capacidade contributiva do agente e tendente à liquidação de um 

valor menor de impostos
1221

.   

 

Enfim, acredita-se demonstrada a tese presente proposta que tem por objetivo a 

tipificação, de lege ferenda, do crime de sonegação como delito de perigo abstrato e  formal, 

elegendo como objeto material de ação os tributos não vinculados e por bem jurídico o dever 

fundamental e solidário de pagar tais tributos e ainda, no que se relaciona à tipicidade, como 

crime de resultado cortado, tendo por fim específico e transcendente a intenção de se eximir 

do pagamento de tributos não vinculados.   

 

Reiteram-se, abaixo, a descrição da conduta típica e as características básicas do delito 

como proposto:  

 

1º) objeto de tutela: dever fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados; 

 

2º) objeto material da ação: tributos não vinculados; 

 

3º) sujeito passivo: sociedade; 

 

4º) sujeito ativo: crime comum; 

 

5º) classificação quanto à tipicidade da conduta objetivamente considerada: crime 

formal ou de resultado cortado; 

 

                                                 
1220

 DIAS, Jorge de Figueiredo e ANDRADE, Manuel da Costa. O crime de fraude fiscal no novo Direito 

Penal Tributário Português (Considerações sobre a factualidade típica e o concurso de infracções). In: Direito 

Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários. Volume II. Coimbra: Coimbra, 1999,  p. 422. 
1221

 MICELE, Mario R. Derecho Penal Tributario. Parte General. In: Tratado de Derecho Penal Especial. 

Libro VII. AFTALIÓN, Enrique R. (Dir.). Buenos Aires: La Ley, 1969, p. 71. 
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6º) classificação quanto à tipicidade da conduta subjetivamente considerada: crime 

doloso de tendência interna transcendente; 

 

7º) classificação quanto à lesividade da conduta: delito de perigo abstrato. 

 

8º) descrição típica:   

 

“Fazer declaração falsa ou omitir declaração verdadeira sobre rendas, bens 

ou fatos, ou empregar qualquer outra fraude com o fim de eximir-se, total ou 

parcialmente, do pagamento de tributos não vinculados.   

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.” 

 

 

Conclui-se reafirmando a convicção  de que os indivíduos, para viver em sociedade, 

devem pagar o preço da solidariedade, contribuindo financeiramente conforme suas 

capacidades econômicas para a realização do bem comum, de modo que aquele que não o faz 

pratica conduta merecedora da máxima reprovação social que é a penal.  

 

Em respeito aos entendimentos divergentes deve-se  reconhecer,  como se fez no início 

desse trabalho,  que apesar de haver  “critérios de verdade e erro em uma discussão ... é da 

natureza de certas afirmativas a impossibilidade de se as enunciar de modo absoluto, mas 

apenas em termos da perspectiva de uma dada situação”1222,  não resta afastada, entretanto, a  

convição nas razões expostas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1222

 MANHEIM, Karl. Ideologia e Utopia. Rio de Janeiro: Zahar, 1976, p. 304. 
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Tópicos conclusivos 
 

 

 

Sintetizam-se as conclusões desta tese nos seguintes tópicos, remetendo seu 

esclarecimento ao resumo conclusivo antecedente: 

 

Primeiro - o desideratum do direito penal é realizar a aproximação entre o bem 

jurídico protegido pela norma penal e o bem ou valor efetivamente merecedor dessa tutela; 

 

Segundo -  o bem jurídico penal deve ser dotado dos substratos formal e material, 

conferidos pela legalidade e por seu status constitucional, respectivamente; 

 

Terceiro - a referência à Constituição, de acordo com a teoria constitucionalista 

restrita, pode ser indireta ou implícita, inferida por meio de princípios orientadores da 

organização da sociedade; 

 

Quarto - os efeitos da sonegação fiscal atingem diversos interesses imprescindíveis à 

vida social,  não se restringindo à afetação de bens jurídicos materiais,  como os patrimônios  

público e privado,  e de bens jurídicos imateriais ou  valores,  como as ordens e os sistemas 

econômico e tributário; 

 

Quinto - as dificuldades para a precisa identificação do bem jurídico objeto da tutela 

no crime de sonegação fiscal decorrem de sua pertinência ao direito penal secundário, entre 

diversos outros fatores;  

 

Sexto - o direito penal econômico foi considerado ramo autônomo do direito penal, no 

qual se insere o direito penal tributário, abrangendo, conforme a teoria dualista, os crimes 

contra a ordem tributária;   

 

Sétimo - a característica fundamental do direito penal tributário e que permite a 

identificação das condutas típicas se refere essencialmente ao elemento subjetivo do tipo que 



 

 393  

exige, sempre, a finalidade de obter vantagem tributária indevida, ainda que somente a título 

de exaurimento do delito; 

 

Oitavo - foram refutadas as teorias patrimonialistas e funcionalistas/sistêmicas  

relativas ao bem jurídico protegido no crime de sonegação fiscal;  

 

Nono - o sistema tributário é parte integrante do sistema econômico e possui perfil 

conformado à teoria do sacrifício, própria do Estado social democrático de direito;  

 

Décimo - os tributos não vinculados, como os impostos e as contribuições especiais, 

são as espécies tributárias adequadas ao atendimento das necessidades gerais da sociedade;  

 

Décimo primeiro - o dever fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados é 

valor referido constitucionalmente, face ao disposto no artigo 3º, inciso I, no artigo  145, 

parágrafo 1º, no artigo 167, inciso IV e no artigo 170, todos  da Constituição Federal de 1988; 

 

Décimo segundo - a sonegação fiscal atinge imediata e diretamente o dever 

fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados, bem jurídico merecedor da tutela 

penal; 

 

Décimo terceiro  - há possibilidade de um dever revestir-se da qualidade de bem 

jurídico penal pois nas circunstâncias em que tal dever se apresenta, ele se transmuda para 

efeitos jurídico-penais, em bem jurídico penal substancial; 

 

Décimo quarto  – a doutrina  internacional reconhece a existência de um dever de 

pagar tributos, podendo-se citar Héctor Belisario Villegas, José Casalta Nabais, Claus Roxin,  

Eugenio Simón Acosta e Maria Beatrice Mirri; 

 

Décimo quinto -  a atual configuração do crime de sonegação fiscal no ordenamento 

jurídico nacional como crime que protege o erário, bem jurídico de titularidade do Estado, se 

caracterizando portanto como crime material e de dano traduz-se em diversos entraves que 
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obstam o êxito da aplicação do art. 1º da Lei nº 8.137/1990, e consequentemente, da 

realização da justiça; 

 

Décimo sexto -  o dever fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados é 

bem jurídico imaterial de titularidade transindividual; 

 

Décimo sétimo -  as fontes de justificação da sonegação fiscal como crime de perigo 

abstrato residem na relevância atribuída ao bem jurídica pela Constituição Federal e na 

impossibilidade de verificar o dano  ao  bem jurídico de titularidade coletiva;   

 

Décimo oitavo - a proposta para o delito de sonegação fiscal, tendo por bem jurídico 

protegido o dever fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados,  caracteriza o 

crime como delito de perigo abstrato, de resultado cortado, contendo em seu elemento 

subjetivo doloso a tendência interna transcendente de se eximir do pagamento desses tributos; 

 

Décimo nono  – há adequação entre a configuração proposta para o crime de 

sonegação fiscal e os conceitos de direito penal econômico e de direito penal tributário;   

 

Vigésimo - a conduta típica deve ser descrita conforme abaixo: 

 

“Fazer declaração falsa ou omitir declaração verdadeira sobre rendas, bens 

ou fatos, ou empregar qualquer outra fraude com o fim de eximir-se, total ou 

parcialmente, do pagamento de tributos não vinculados.   

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.” 
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ANEXO À TESE: O CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL, O TIPO 
SUBJETIVO E OS FATOS GERADORES DECORRENTES DE 
PRESUNÇÃO LEGAL TRIBUTÁRIA 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 
 

 

Neste Anexo à Tese - CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL A tutela penal do dever 

fundamental e solidário de pagar tributos não vinculados -  é apresentado, sob o título:  O 

CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL, O TIPO SUBJETIVO E OS FATOS GERADORES 

DECORRENTES DE PRESUNÇÃO LEGAL TRIBUTÁRIA, o pensamento da autora acerca 

da impossibilidade de tipificação do crime de sonegação fiscal no Brasil em face dos fatos 

geradores decorrentes de presunções legais tributárias por ausência de culpabilidade. 

Associando à norma estruturada segundo Karl Binding – tipo objetivo e tipo subjetivo - a 

regra matriz de incidência pensada por Paulo de Barros Carvalho, demonstrava a ausência do 

elemento subjetivo no tipo. Ainda que esse pensamento não estivesse incorreto, a 

impossibilidade era logicamente anteriorvisto que a hipótese em questão era de ausência de 

tipicidade, por tratar-se de crime impossível em razão da ineficácia absoluta do meio de 

apuração do resultado exigido para sua  consumação.  

 

Faz-se necessário elucidar que enquanto a tese foi concebida em conformidade com a 

teoria finalista da ação e com a teoria normativa pura da culpabilidade. Dessa forma, na tese o 

dolo e a culpa compõem o tipo1223.   Por outro lado, neste Anexo à tese a análise é levada a 

efeito à luz da teoria causalista da ação (e conforme a teoria psicológica da culpabilidade)1224.   

.   

 

A apresentação deste Anexo foi realizada apenas para demonstrar os caminhos 

percorridos a fim de alcançar as conclusões relativas aos problemas que envolvem a 

                                                 
1223

 BRANDÃO, Cláudio. Curso de Direito Penal. Parte Geral.  Forense: Rio de Janeiro, 2008,.p. 125 a 128. 
1224

 BRANDÃO, Cláudio. Curso de Direito Penal. Parte Geral.  Forense: Rio de Janeiro, 2008, pp. 23 a 125. 
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caracterização do crime de sonegação fiscal como crime material e de dano e concluir por sua 

mais adequada configuração como crime formal e de perigo abstrato.   
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1.  Introdução 
 

 

Inicialmente, esclarece-se que as conclusões desta tese se alicerçam na análise da regra 

matriz, sua estrutura e seus elementos informadores.   

 

Para tanto, adotou-se a estrutura da regra matriz como formulada por Paulo de Barros 

Carvalho1225.   

 

Quanto a seus elementos informadores, são, no âmbito penal aqueles propostos por 

Karl Binding1226 e, no âmbito tributário, os elementos formulados por Paulo de Barros 

Carvalho.  

 

Entendem-se estabelecidos os seguintes pressupostos: o direito existe, é eficaz, é 

expresso através de normas[leis], e a vinculação da norma[lei] de direito sempre atinge um 

sujeito, que é obrigado1227.   

 

 A partir dessas premissas, pode-se conceituar o direito como um conjunto de 

normas[leis] e, mais que isso, pretender dar, a essas normas[leis], sistematização lógica1228.  

Essa sistematização foi realizada por Karl Binding  que, segundo von Liszt,  elegeu a 

norma[preceito] como “pedra angular de todo o sistema do direito penal1229”. 

                                                 
1225

 CARVALHO, Paulo de Barros. Teoria da Norma Tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981 e 

Direito Tributário. Fundamentos Jurídicos da Incidência. São Paulo: Saraiva, 2009. 
1226

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976. 
1227

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, pp. 71 

a 73.  
1228

 Ressalte-se que há crítica a essa construção lógico-sistemática baseada na pandectística, no sentido de ser 

desnecessário,  e mesmo inútil,  o estudo da dinâmica jurídica, isto é, a compreensão da incidência da regra 

matriz. Alf Ross demonstra que a jurisprudência dos conceitos não passa da construção de expressões sem 

qualquer significado („Tû-Tû‟), exemplificando seu entendimento por meio da seguinte exposição:   

Supõe o autor uma comunidade fictícia em que haja as seguintes normas:  

(1) Aquele que mata um animal totêmico torna-se „Tû-Tû‟. 

(2) Quem está „Tû-Tû‟, deve se submeter a uma cerimônia de purificação. 

Conclui Alf Ross que, não importa o significado dado à expressão „Tû-Tû‟, as duas normas podem ser 

substituídas por uma única norma jurídica que a suprima inteiramente: 

(3) Aquele que mata um animal totêmico deve se submeter a uma cerimônia de purificação.ROSS, Alf. Tû-

Tû.São Paulo: Quartier Latin, 2004, pp. 26 e 27.Apesar da veracidade da explanação do autor, vê-se que ele 

apenas corrobora a explanação de  Hans Kelsen, Karl Binding e Paulo de Barros Carvalho. 
1229

 LISZT, Franz von. Tratado de Direito Penal Alemão. Tomo I.Campinas: Russell, 2003, Nota de 

Rodapé 177, p. 141. 
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Armin Kaufmann, em seu estudo Teoria da Norma Jurídica – que teve por objeto a 

apreciação das ideias de Karl Binding sobre o sistema jurídico penal –, considera que o direito 

é sistematização, é “fixação dos aspectos universais imprescindíveis às normas jurídicas”1230. 

Logo, a dogmática jurídica é o estudo das relações lógico-reais em que é  processada a 

normatividade material (o direito material).  

 

Nesse mesmo sentido ensina Pontes de Miranda, ao iniciar seu Tratado de Direito 

Privado, anunciando que “Os sistemas jurídicos são sistemas lógicos”1231.   

 

Compreende-se essa sistematização lógica do direito  como “a manifestação de uma 

refinada base matafórica, que constitui o espaço ideal e imaginário em que se realiza a 

dinâmica do pensamento jurídico”1232, e    não como, nas palavras de Torquato Castro Jr., 

“uma forma sofisticada de alienação”.     É no primeiro sentido que se analisa o sistema 

lógico-jurídico adotado nesta tese.   

 

É verdade que a neutralidade científica pretendida pelo positivismo, a dogmática, 

converteu-se, como explica Wieacker, num campo de batalha entre forças e interesses 

contraditórios: 

 “en primer lugar, entre el Estado autoritario y la sociedad civil; después, 

hasta en nuestra época, entre las formaciones pluralistas de la moderna sociedad 

colectiva, las clases, confesiones y concepciones del mundo, los partidos y los 

grupos profesionales y económicos”.  

 

                                                 
1230

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 12. 
1231

 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Tomo I. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970, 

p. IX.  Este pensamento é similar àquele encontrado em von Tuhr, para quem “el mundo jurídico está sujeto al 

princípio de la razón suficiente. Entre factum e efecto jurídico existe una relación de causalidad que no 

descansa en el orden natural sino en la voluntad de la ley”. TUHR, Andreas von. Teoria General del Derecho 

Civil Aleman. Volumen II. Los Hechos Juridicos. Buenos Aires: Depalma, 1947, p. 5.   
1232

 CASTRO Jr.,  Torquato. A Pragmática das Nulidades e a Teoria do Ato Jurídico Inexistente 

(Reflexões sobre Metáforas e Paradoxos da Dogmática Privatista). São Paulo: Noeses,  2009,  p. 22. 
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Para o autor, essas forças se equilibram pelo atendimento aos três princípios que 

regem a administração da justiça no Estado de direito: a divisão de poderes, a independência 

judicial e a vinculação do juiz ao direito1233. 

 

Como já exposto,  “o que o delinquente viola, praticando a ação proibida ou deixando 

de praticar a ação exigida, não é o artigo da lei penal em que incorre  ... mas a norma 

implicitamente contida no artigo (não matarás, não furtarás)”1234.  Nas palavras de Roque de 

Brito Alves, “com a violação do preceito, é que a sanção surgirá como o seu efeito 

jurídico”1235.  

 

Reiteram-se abaixo, os significados dados aos termos utilizados nesta tese:  

 

- norma, a representação mental abstrata da força obrigatória do direito. As 

normas[preceitos] penais são preceitos proibitivos, pois se destinam a impedir   modificações 

que ofendem a ordem1236.  O conteúdo da norma[preceito]  é determinado pela lei1237. A 

norma[preceito]  é o praeceptum legis, que  impõe ou proíbe determinada conduta, tendo 

como exemplo: “É proibido matar”. Ressalte-se que, na doutrina de Karl Binding, a 

norma[preceito]  não abrange a consequência jurídica1238.   

 

- lei, o texto legal existente, válido e vigente, no ordenamento jurídico. No exemplo 

acima, a lei correspondente à [preceito] consta do art. 121 do Código Penal: “Matar alguém. 

Pena – reclusão, de 6 (seis) a 20 (vinte) anos”.  

                                                 
1233

 WIEACKER, Franz. Historia del Derecho Privado de la Edad Moderna. Madrid: Aguilar, 1957, p.  

385. 
1234

 PEREIRA, José Higino Duarte. In.: LISZT, Franz von. Tratado de Direito Penal Alemão. Campinas: 

Russell, 2003,  Nota do Tradutor, p. 142. 
1235

 ALVES, Roque de Brito. Direito Penal. Parte Geral. Recife: Intergraf, 2004 , p. 80. 
1236

 Ao lado dessas normas, há, no sistema jurídico de Karl Binding, normas que objetivam causar 

modificações necessárias à ordem jurídica e em que o preceito é de determinação. KAUFMANN, Armin. Teoria 

da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, pp. 23 e 24, nota de rodapé 42. 
1237

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p.22, 

NR 36. As normas proibitivas foram classificadas por Karl Binding em:  1.quanto ao objetivo: 1.1 proibições de 

ofensas, 1.2 proibições de riscos (proíbem atos que trazem em si o perigo de causar certo resultado), 1.3 

proibições puras e simples (se opõem a atos que, geralmente, trazem perigo para determinados bens); 2. quanto 

às condições: 2.1 condicionais (condicionam a proibição à imposição de determinadas circunstâncias, do tipo, 

“Se ocorrer isto, não deverás ...”), 2.2 não condicionais; 3. quanto ao sujeito ativo: 3.1 especiais (dirigidas a 

determinados agentes), 3.2 gerais (dirigidas a qualquer indivíduo). KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma 

Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, pp. 23 e 34, NR 42. 
1238

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 61. 
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- crime, o  “ato culpável contrário à norma”1239 ou “um ato contrário à norma e 

atribuível à culpa do agente, ao qual antes de sua prática tenha sido cominada pena pública 

através de uma lei penal”1240.  Daí a conclusão de Karl Binding de que o criminoso realiza a  

conduta típica  – antecedente da regra matriz - estabelecida na „lei‟1241.   A mais contudente 

crítica a Binding vem, justamente, de sua afirmação de que o criminoso não comete qualquer 

violação da lei penal1242.    

 

- regra matriz, a estrutura lógica do dispositivo, ou conjunto de dispositivos legais, 

contendo o  antecedente, o fator deôntico (o dever ser)  e o consequente1243.   O antecedente da 

regra matriz, no direito penal,  contém, conforme Karl Binding, a „tipicidade objetiva1244 (a 

ação, correspondendo à vontade humana transformada em realidade, nele incluída a 

causalidade; e  a antijuridicidade) e a tipicidade subjetiva, ou culpabilidade1245 (o 

conhecimento da proibição contida na norma[preceito] e a capacidade de determinar-se de 

acordo com o preceito).  Ainda no âmbito penal, o  consequente da regra matriz é formado 

pela sanção, a sanctio legis.   Ainda no exemplo anteriormente exposto, a regra matriz é:  “Se 

matar alguém, então deve ser reclusão de 6 a 20 anos”.  

 

Assim, compõem a „lógica‟1246 do sistema jurídico, seu método – o método de 

subsunção lógico - e sua estrutura, as  regras matrizes.  Nelas, é previsto um antecedente, ou  

tipo, ou suporte fático (Tatbestand1247), e sua consequência jurídica.    

 

                                                 
1239

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 35.  
1240

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p.50, 

NR 247. 
1241

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 21. 
1242

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 17, 

NR 5. 
1243

 CARVALHO, Paulo de Barros.  Direito Tributário. Fundamentos Jurídicos da Incidência. São Paulo: 

Saraiva, 2009, p. 116.  
1244

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, pp.37 

a 42. 
1245

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, pp. 43 

a 50. 
1246

 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Tomo I. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970, 

p. IX e XIX 
1247

 Pontes de Miranda denominou o antecedente da regra matriz, o suporte fático, de „norma jurídica‟ ou de 

„regra jurídica‟.  MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Tomo I. Rio de Janeiro: 

Borsoi, 1970 , p. 4. 
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O suporte fático é o fato previsto na regra e sobre o que ela incide. A regra  “Todo 

homem é capaz de direitos e obrigações na forma civil (Código Civil, art. 1º1248), é regra 

jurídica de suporte fáctico simplicíssimo: „Homem‟” 1249.  

 

Nas palavras de von Tuhr, “Cada norma abstracta enuncia los hechos; si éstos 

existen, debe producirse el efecto jurídico”1250.  

 

O sistema funciona por meio da  incidência da regra matriz, dando-se, logicamente, o 

consequente nela prescrito1251.  

 

A lei tributária adotou expressamente essa teoria, quando definiu, no parágrafo 1º do 

art. 113 do Código Tributário Nacional, que a  obrigação principal surge com a ocorrência do 

fato gerador,  tem por objeto o pagamento de tributo.  Vê-se que a causa da relação jurídica 

obrigacional tributária é o fato gerador.    

 

O direito penal igualmente se funda nessa teoria, visto que, da ocorrência da conduta 

prevista no art. 1º da Lei nº 8.137/1990 – suprimir ou reduzir tributo mediante fraude – 

decorre, juridicamente, a sanção. Verifica-se, assim, que a causa da pena é a conduta típica, 

como evidenciado por Karl Binding, pois a consequência jurídica (a sanção penal) decorre do 

cumprimento do antecedente previsto na lei.  

 

Por fim, tem-se que o estudo desse sistema – um sistema de método lógico,  

estruturado por regras matrizes – é  um estudo dogmático.   

 

A dogmática jurídica é, portanto,  o estudo do sistema, abrangendo1252: 

 

                                                 
1248

 O autor se referia ao Código Civil de 1919, anterior ao vigente. 
1249

 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Tomo I. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970, 

p. XI. 
1250

 TUHR, Andreas von. Teoria General d el Derecho Civil Aleman. Volumen II. Los Hechos Juridicos. 

Buenos Aires: Depalma, 1947, p. 4. 
1251

 CARVALHO, Paulo de Barros. Teoria da Norma Tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981, 

p. 30. 
1252

 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Tomo I. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970,  

p. 4. 
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- a elaboração da regra matriz, enquanto fato político – supondo um fato anterior, 

social, como explicativo do fato político; 

 

- a regra matriz existente, caso em que se deve verificar, aditivamente, sua vigência 

temporal (ou „tempo de incidência‟1253) e espacial1254;  

 

- o suporte fático (factum, ou Tatbestand1255) abstrato descrito no antecedente da regra 

matriz; 

- a consequência jurídica prescrita no consequente da regra matriz.  

 

Observe-se que é da incidência que se dá a transformação do fato do mundo em fato 

jurídico,  num processo de „colorir‟  os fatos do mundo, que Pontes de Miranda denomina de 

„princípio da esquematização do fáctico” 1256.  A aceitação deste sistema lógico pressupõe a 

incidência de toda e qualquer regra matriz.  Como explica von Tuhr, “Cuando existe in 

concreto el factum de cierta norma, el efecto jurídico se produce con necesidad lógica”1257.   

 

A incidência da regra matriz pode ser visualizada por meio do seguinte esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1253

 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Tomo I. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970, 

p. 15. 
1254

 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Tomo I. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970, 

p. 18. 
1255

 TUHR, Andreas von.  Teoria General del Derecho Civil Aleman. Volumen II. Los Hechos Juridicos. 

Buenos Aires: Depalma, 1947, p. 4. 
1256

 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Tomo I. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970, 

p. 21.   
1257

 TUHR, Andreas von. Teoria General del Derecho Civil Aleman. Volumen II. Los Hechos Juridicos. 

Buenos Aires: Depalma, 1947, p. 4. 
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Quadrado Preto: 

Fatos do Mundo  (aquilo fora do quadrado 

 pode ser entendido como tudo o que pode 

haver, para além do mundo perceptível ao homem)  

Abrange o campo da incidência (suprimir 

 tributo mediante fraude) e da não 

 incidência (dormir, por exemplo) 

 

Círculo Branco:  

Condutas Típicas, ou Hipóteses de Incidência,  

ou Suportes Fáticos ou Tatbestand, ou  

Fattispecies  ou Prótases, sempre descritores de 

fatos no campo da incidência (como suprimir tributo 

 mediante fraude, para o direito penal,  e auferir renda,  

para o direito tributário) 

 

A não incidência decorre da simples ausência de subsunção do fato ao antecedente da 

regra matriz.  

 

Nesses casos, o  fato do mundo é um acontecimento irrelevante para o direito, 

ajurídico, isto é, não qualificado juridicamente, ou atípico, como o ato de dormir, que não é 

conduta típica penal,  nem tampouco é hipótese de incidência tributária.  

 

Por fim, Karl Binding entende haver completude no sistema jurídico, que é composto 

por dois tipos de leis:  

 

1. Leis afirmativas, que podem ser:  

 



 

 420  

(i) leis imperativas, que estabelecem obrigações e se destinam a impedir modificações 

que ofendam a ordem jurídica (o preceito contido na lei é proibitivo, do tipo “Não causai”1258);  

ou 

 

(ii) leis concessivas, que objetivam causar modificações necessárias à ordem jurídica 

(o preceito contido na lei é de determinação, do tipo “Causai”)1259; e  

 

2. Leis negativas, que contêm preceitos jurídicos negativos, isto é, que estatuem que 

“determinadas situações fáticas não devem produzir qualquer efeito jurídico, ou passarão a 

não mais produzi-lo neste ou naquele setor”1260. 

 

Paulo de Barros Carvalho explica a completude do sistema jurídico, visto que a regra 

matriz abrangerá qualquer conduta relevante para o direito, que poderá ser: 

 

(i) lícita, abrangendo as ações obrigatórias e as facultativas;  ou 

 

(ii) ilícita, ou não permitida pelo direito.   

 

O raciocínio desse autor se desdobra nas seguintes conclusões1261: 

 

- o direito prevê e considera todo e qualquer tipo de comportamento humano; 

 

- não há possibilidade de que um mesmo comportamento (ação ou omissão) venha a 

ser considerado, a um só tempo, permitido e proibido pela ordenação jurídica; 

 

- tudo o que é obrigatório é permitido pelo direito, mas nem tudo o que é permitido é 

obrigatório.  

 

                                                 
1258

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 

139. 
1259

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, pp. 23 

a 25 e 139. 
1260

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976. p. 25. 
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Ainda em relação à regra matriz, deve-se mencionar a doutrina kelseniana, que, 

coincidentemente,  compõe, na regra matriz, o suporte fático como antecedente, e a relação 

jurídica decorrente da incidência, no consequente.    Kelsen1262 descreve uma norma primária 

– que prevê um suporte fático e sua consequência, a  sanção – e uma norma secundária – que 

estabelece o comportamento desejado pela ordem jurídica.  

 

A regra jurídica kelseniana – correspondente à regra matriz de Paulo de Barros 

Carvalho - contém, assim, um juízo hipotético.   

 

No direito penal, a regra matriz correspondente ao art. 121 do Código Penal é: 

 

 

Matar alguém                           (DEVE SER)                   pena: de 6 a 20 anos 

- norma primária – 

 

 

Já a norma[preceito] é:  “É proibido matar” . Binding reconhece que, em geral, a 

norma[preceito]  não vem escrita1263, sendo dela que se origina a lei penal1264.  

 

Paulo de Barros Carvalho explica que o legislador poderia erigir um sistema 

normativo estritamente kelseniano perfeitamente eficaz,  composto exclusivamente por 

normas primárias, pois “da norma primária poder-se-á sempre extrair, logicamente, a norma 

secundária que lhe corresponda” 1265. 

 

Também relevante é citar a teoria egológica do direito, elaborada por Carlos Cossio, 

que  chama de  endonorma o preceito, isto é,  a norma que estabelece o comportamento 

                                                                                                                                                         
1261

 CARVALHO, Paulo de Barros. Teoria da Norma Tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981, 

p. 41 e 42. 
1262

 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1987, págs. 78 a 83.  
1263

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 25. 
1264

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 63. 
1265

 Paulo de Barros Carvalho explica que o legislador poderia erigir um sistema normativo estritamente 

kelseniano perfeitamente eficaz,  composto exclusivamente por normas primárias, pois “da norma primária 

poder-se-á sempre extrair, logicamente, a norma secundária que lhe corresponda”. CARVALHO, Paulo de 

Barros. Teoria da Norma Tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981, p. 40.  
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prescrito ou proibido, compondo-a com a  perinorma,  a norma que prevê uma sanção para a 

violação da norma primária1266.  

 

Pode-se afirmar que, em matéria penal, a regra matriz  descreve uma hipótese à qual se 

associa, por meio do „dever ser‟,  uma consequência.    

 

Esclareça-se que as divergências afloram porque os autores – Karl Binding, Hans 

Kelsen, Carlos Cossio, Pontes de Miranda  e  Paulo de Barros Carvalho – denominam de 

„norma‟, ora a lei penal, ora o preceito pré-existente à lei – estruturando-a ora como juízo 

hipotético, ora como juízo hipotético disjuntivo.   

 

Reitere-se que, para Karl Binding, o criminoso realiza a conduta típica  – o suporte 

fático – estabelecida na „lei‟1267. Da incidência da lei penal surge a relação jurídica, que é sua 

consequência, a imposição da pena1268.  O autor considera que a conduta do delinquente viola 

o direito, um preceito, ou proposição jurídica que “traça a forma de seu comportamento”, mas 

não a lei penal1269.      

 

Como esclarece Armin Kaufmann, se Karl Binding houvesse afirmado apenas que a 

lei penal abstrata encerra um conteúdo duplo, de um lado a norma[preceito de proibição] e, de 

outro, a sanctio legis, estaria em conformidade com a teoria pura do direito1270.  

 

Cláudio Brandão ensina que a norma penal é “uma imagem conceitual, um modelo da 

conduta incriminada”1271, ou seja, uma hipótese de conduta para a qual deve ser aplicada uma 

pena. A proposição jurídica corresponde ao conceito de preceito proibitivo: “não matarás”. 

                                                 
1266

 A norma jurídica „completa‟ possui a seguinte estrutura: Endonorma [1. a tipicidade e seu complemento 

temporal (Tt); 2. deve ser (atribuibilidade); 3. prestação (P); 4. por um sujeito obrigado ao dever jurídico (So); 5. 

face a um sujeito a quem cabe a pretensão (Sp); 6. ou (disjuntivo); 7. se houve a transgressão (não-P); 8. deve ser 

(atribuibilidade) ser; 9. sanção (S); 10. por um órgão obrigado (Oo); perante a comunicade dotada de pretensão 

(Cp)]. COSSIO, Carlos. La Teoría Egologica del Derecho y el Concepto Jurídico de Liberdad. Buenos Aires: 

Abeledo Perrot, 1964, pp. 356 a 475.  
1267

 Esclareça-se que Binding denomina de „lei‟  a regra matriz  de Pontes de Miranda.  Por outro lado, chama 

de „norma‟ o preceito contido na lei. KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio 

Sociedade Cultural, 1976, p. 21. 
1268

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 65. 
1269

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976  p. 17.  
1270

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 71. 
1271

 BRANDÃO, Cláudio. Teoria Jurídica do Crime. Rio de Janeiro: Forense, 2002, pág. 51. 
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Binding, apesar de reconhecer que os preceitos proibitivos protegem bens, 

considerando-os, assim, bens jurídicos1272, definiu o  delito como a transgressão, com culpa, 

do preceito,  tornando-se mera ofensa ao dever de obediência à própria norma[preceito].  O 

crime, por sua vez, seria a conduta prevista na lei penal, à qual se associa a sanção. Em crítica 

a Binding,  Liszt1273 argumenta que o primeiro autor não fez qualquer referência ao bem 

jurídico, para cuja proteção a norma é chamada.  Is so decorre, como já exposto,  de sua teoria 

da norma ser um estudo estritamente dogmático1274.  No entanto, Karl Binding1275 faz, 

expressamente, referência ao bem jurídico, como já exposto.    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1272

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 27. 
1273

  Analisando a teoria da norma de Binding, Liszt comenta que, para o primeiro, “A lei penal ... é toda 

disposição jurídica segundo a qual de um determinado delito resulta ou deixa de resultar um direito ou um dever 

de punir... O dever de obediência acha-se em face do direito à observância da norma... O direito penal, ao 

contrário, ... estabelece uma relação jurídica entre o criminoso e que está investido no direito de punir.   Liszt, 

vol. 1, Nota de Rodapé 177, p. 141.   Ressalte-se que Liszt analisa a ação humana sob aspecto causal, no que se 

denomina de teoria causalista da ação.  Esta teoria  pressupõe haver dois aspectos distintos referido ao crime, o 

externo e o interno, sendo o primeiro evidenciado pela ação humana perceptível aos sentidos – tipo objetivo -  o 

segundo correspondente aos elementos psicológicos imperceptíveis aos sentidos – tipo subjetivo.  Nas palavras 

de Mir Puig: “Formulado a partir de uma metodologia positivista, o „conceito causal-naturalista‟ constitui na 

dogmática alemã o pilar do esquema clássico do delito, cujas bases foram assentadas por von Liszt e Beling”  

PUIG, Santiago Mir. Direito Penal. Fundamentos e Teoria do Delito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, 

p. 154. 

Não foi sempre assim, visto que, anteriormente, coube a Samuel Pufendorf analisar a ação delituosa de modo 

integrado e naturalístico, do que resultava um juízo de imputação sobre a conduta e, dele, a possibilidade de 

responsabilização.  Segundo exposto por Luiz Regis Prado.e Érika Mendes de Carvalho, a imputação decorreria 

da ação livre, denominada de entia physica  – que caracterizaria a imputativitas – associada à vontade – entia 

moralia. A vontade e a ação, das quais decorriam um resultado, bastariam, portanto, para configuração do crime. 

A teoria de Pufendorf reconhecia o livre arbítrio, visto que pressupunha uma vontade livre. PRADO, Luiz Regis 

e CARVALHO, Érika Mendes. Teoria da Imputação Objetiva do Resultado. Uma aproximação crítica a 

seus fundamentos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, pp. 27 a 33.  
1274

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976,  pp. 

10 e 11 
1275

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 28. 
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2. O antecedente da regra matriz  
 

 

A regra matriz é a regra com que o homem, “ao querer subordinar os fatos a certa 

ordem e a certa previsibilidade, procurou distribuir os bens da vida”1276. Esta conceituação  é 

coerente com a concepção de direito como instrumento de intervenção do Estado no meio 

social e como afirmado por Recaséns Siches, “el Derecho es un medio especial, ... adopatado 

por los hombres en sociedad para asegurar la realización de los fines cuyo logro consideran 

necesário para su vida”1277. 

 

É, portanto, pela incidência da regra matriz que os fatos do mundo se tornam fatos 

jurídicos, num processo de „esquematização do mundo físico‟, que Pontes de Miranda 

denomina de „princípio da esquematização do fáctico”1278.   É a regra matriz que “adjetiva os 

fatos para que sejam jurídicos ( - para que entrem no mundo jurídico)1279”.   

 

Ao conjunto de fatos descritos no antecedente da regra matriz dá-se o nome de factum 

(Tatbestand)1280.   O factum  pode ser simples ou complexo, caso haja previsão de um único 

fato ou de mais de um fato do mundo1281.    Matar alguém é fato simples.  A entrada de 

mercadoria no território nacional é fato simples.  A supressão de tributo mediante fraude é 

fato complexo.    

 

O factum  pode ser um acontecimento (a morte) ou um estado (ser espólio)1282. Pode 

ainda ser positivo (uma ação) ou negativo (uma omissão)1283. Pode, também, ser um fato 

natural (a morte) ou jurídico (a propriedade imobiliária)1284. 

                                                 
1276

 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Tomo I. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970, 

p. 3. Note-se que o autor se refere apenas à „regra jurídica‟, isto é, ao antecedente da regra matriz, ou à prótese da 

regra matriz.  
1277

 SICHES, Recaséns. Introducción al Estudio del Derecho. Porrua: Mexico, 1970, p. 122. 
1278

 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Tomo I. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970, 

p. 21. 
1279

 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Tomo I. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970, 

p. 6. 
1280

 TUHR, Andreas von. Derecho Civil. Teoria General del Derecho Civil Aleman. Volumen II. Los 

Hechos Juridicos. Buenos Aires: Depalma, 1947, p. 4. 
1281

 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Tomo I. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970, 

p. 17. 
1282

 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Tomo I. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970, 

p. 23. 
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A descrição completa do suporte fático é essencial à incidência da regra matriz.  Seja 

no âmbito do direito penal, ou no campo do direito tributário, vige o princípio da estrita 

tipicidade. 

 

As características básicas do antecedente da  regra matriz são a abstração e a 

generalidade1285.  

 

A regra matriz jurídica contém, em sua prótase,  a descrição abstrata de uma situação 

fática que, se e quando efetivamente ocorrida no mundo, caracterizará o fato jurídico1286. O 

fato jurídico é, assim, a concretização do fato abstratamente descrito na regra matriz. 

 

A descrição normativa do fato  - que o autor denomina suporte fático – é geral, 

aplicável a qualquer um que se encontre na situação prevista.   Só excepcionalmente a lei é 

individual e concreta, quando cogita de um só caso1287.  

 

 Paulo de Barros Carvalho explica que uma proposição prescritiva deve ser 

classificada como norma jurídica, se a regra matriz que lhe dá estrutura contiver uma “ação-

tipo que deve repetir-se tantas vezes quantas seu destinatário se encontre na situação 

descrita”.  Já para as prescrições não abstratas, deve-se reservar a designação de ordens ou 

comandos”1288, ressaltando-se que ambas coexistem harmonicamente no sistema jurídico.     

 

                                                                                                                                                         
1283

 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Tomo I. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970, 

p. 24. 
1284

 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Tomo I. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970, 

p., 34 e 35. De fato, o  CTN distingue tais fatos denominando-os de situação de fato (inc. I do art. 116) e de 

situação jurídica (inc. II do art. 116), esta podendo ser submetida à condição suspensiva ou resolutória (art. 117).  
1285

 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Tomo I. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970, 

pp. 6 a 13.  Reitere-se que o autor se refere apenas à „regra jurídica‟, isto é, ao antecedente da regra matriz, ou à 

prótese da regra matriz.    Pontes de Miranda acrescenta ainda a „infalibilidade‟, mas tal característica é própria 

da consequência jurídica, e não do antecedente, da regra matriz.  
1286

 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Tomo I. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970,  

p. 6. 
1287

 TUHR, Andreas von. Teoria General del Derecho Civil Aleman. Volumen II. Los Hechos Juridicos. 

Buenos Aires: Depalma, 1947, p. 3. e MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Tomo I. 

Rio de Janeiro: Borsoi, 1970,  pp. 8 e 12. 
1288

 CARVALHO, Paulo de Barros. Teoria da Norma Tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981, 

p. 23. 
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O art. 121 do CP contém um suporte fático bastante simples: „matar alguém‟. O 

preceito contido nessa norma seria „não matar‟, significando um comando „situado fora do 

tipo penal1289. 

 

Karl Binding conceitua a lei penal como “uma regra jurídica que regula a formação, o 

conteúdo e o fim das relações jurídico-penais que se estabelecem entre o titular do direito de 

punir e o criminoso”1290.  Para identificar a conduta caracterizadora do delito, Binding afirma 

que ela deve ser uma „ação juridicamente relevante1291‟.   

 

A coerência das ideias de Karl Binding vai sendo demonstrada à medida em que ele 

identifica e analisa a  ação juridicamente relevante.  Para tanto, o autor  explica que a ação 

penal juridicamente, ou conduta penal, é composta por dois elementos: a tipicidade objetiva e 

a tipicidade subjetiva.  Esses são os elementos que devem estar presentes no antecedente da 

regra matriz: 

 

1. - tipicidade objetiva1292: 

 

(i) a ação, correspondendo à vontade humana transformada em realidade, nele incluída 

a causalidade; e  

 

(ii) a antijuridicidade.  

 

2 – tipicidade subjetiva, ou culpabilidade1293: 

 

(i) conhecimento do preceito contido na norma; 

 

                                                 
1289

 Esclareça-se que Binding denomina de „lei‟  a regra matriz de Paulo de Barros Carvalho. Para o primeiro 

autor, lei é “Matar alguém. Pena: de 6 a 20 anos de reclusão e multa.” Por outro lado, chama de „norma‟ o 

preceito contido na regra matriz, isto é, ao preceito “Não matarás”. KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma 

Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 21. 
1290

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 31. 
1291

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 44.  
1292

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, pp.37 

a 42. 
1293

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, pp. 43 

a 50. 
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(ii) a capacidade de determinar-se de acordo com o preceito. 

 

Esclareça-se que os elementos normativos, que se apresentam em profusão no art. 1º 

da Lei nº 8.137/1990, fazem parte da tipicidade objetiva, na teoria de Karl Binding, ou seja, 

estão presentes na descrição da conduta que se transforma em ação antijurídica.   Os erros de 

proibição referentes a esses elementos normativos, compõem, por outro lado, o elementos 

subjetivo, a culpabilidade.     

 

A adaptação da doutrina de Karl Binding à teoria da regra matriz de Paulo de Barros 

Carvalho exige que se exponha a classificação dos elementos (o autor os denomina „critérios‟) 

que compõem o antecedente, ou  suporte fático 1294: 

 

i) elemento ou critério material:   é o núcleo ou cerne do suporte fático.  Em regra,  

refere-se a um comportamento de pessoas físicas ou jurídicas (no direito penal e no tributário) 

como matar alguém, apropriar-se de coisa alheia móvel, vender mercadorias, ser proprietário, 

... É essencial para a regra matriz e conterá sempre um verbo, seja de ação ou de estado, e 

seus  complementos.   No caso do art. 1ºda Lei nº 8.137/1990, e seus incisos I a V, verificou-

se a existência de, entre tais complementos, inúmeros elementos normativos. 

 

A probabilidade dos fatos pode ser suporte fático da regra matriz, como ocorre nos 

crimes de perigo1295.  

 

ii) elemento espacial : é o espaço em que o fato tem lugar1296.  É o local – locus facti -  

onde o fato típico ou gerador deva ocorrer (ex.: local em que se deu a conduta típica, para o 

direito penal;  situar-se o imóvel na área urbana do município, para o direito tributário). Pode 

estar ou não explicitamente presente na norma jurídica. Via de regra, o critério espacial 

coincide com o âmbito de validade territorial da lei.  

 

                                                 
1294

 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 286 a 296. 
1295

 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Tomo I. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970, 

p. 27. 
1296

 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Tomo I. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970,  

p. 27. 
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iii) elemento temporal: Os fatos são no tempo1297.  Um fato pode ser pontual ou 

linear1298.   O elemento temporal é a previsão do tempo em que se dá por ocorrido o fato e 

assinala o momento do surgimento do direito subjetivo do Estado e do correspondente dever 

jurídico do sujeito passivo. No âmbito do direito penal, para determinação da época do crime, 

aplica-se o princípio da atividade, isto é, considera-se praticado o crime no momento da ação 

ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado (art. 4º do CP). O direito tributário é 

mais flexível em relação ao elemento temporal, que pode coincidir com o momento de 

ocorrência do fato  - como na importação, em que  é o momento da entrada do produto 

estrangeiro no território nacional (fato gerador instantâneo pontual, como ensina Pontes de 

Miranda) – ou se protrair no tempo, a exemplo do fato gerador do imposto de renda da pessoa 

física (fato gerador complexivo ou linear, para Pontes de Miranda), pois se perfaz ao longo do 

ano-calendário.  

  

Ressalte-se que Paulo de Barros Carvalho exclui, em seus estudos de direito tributário, 

o elemento subjetivo,  ao afirmar que, entre os critérios para identificação do fato, estariam 

todos os seus aspectos, “que não acordo de vontades”1299.  

 

Enfim, entende-se por suporte fático, factum ou Tatbestand,  o conjunto de fatos 

descritos no antecedente da regra matriz, sendo composto, no âmbito do direito penal 

tributário, de elementos indicadores da „tipicidade objetiva1300 (ação antijurídica) e da  

tipicidade subjetiva, ou culpabilidade1301.  

 

É justamente da ausência deste elemento subjetivo, a culpabilidade, que é revelada 

quando, no antecedente da regra matriz, há a previsão de um fato presumidamente ocorrido.  

 

 

                                                 
1297

 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Tomo I. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970,  

p. 29. 
1298

 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Tomo I. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970,  

p. 25. 
1299

 CARVALHO, Paulo de Barros. Teoria da Norma Tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981, 

p. 69. 
1300

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, pp.37 

a 42. 
1301

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, pp. 43 

a 50. 
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3. A tipicidade no antecedente da regra matriz  
 

 

3.1. Introdução 

 

Em relação à configuração da culpabilidade, necessária se faz a aproximação das 

ideias de Karl Binding à teoria finalista da ação.  

 

Isso porque, em que pesem as demais  teorias da ação1302, o finalismo de Hans Welzel 

foi adotado pelo Código Penal brasileiro vigente.  

 

Segundo Hans Welzel, por ter consciência das causas e dos efeitos de suas ações, o 

homem pode orientar seus atos a fim de obter o resultado desejado1303.  

 

Assim, querendo o resultado, o sujeito elege “fatores causais necessários”1304 à sua 

realização, donde se conclui que  o dolo está inserido na própria conduta humana1305.  Na 

culpa1306 o agente não age com a finalidade de obter o resultado, mas atua com negligência, 

imprudência ou imperícia. 

 

O delito, do ponto de vista formal, é definido, na dogmática penal brasileira atual, que 

adotou a teoria finalista da ação, como  um fato típico, antijurídico e culpável. 

 

Karl Binding, por outro lado, definiu, anteriormente a Hans Welzel,  o crime como 

uma “ação juridicamente relevante”1307.   

 

                                                 
1302

 Teorias causalista e social da ação.  BRANDÃO, Cláudio. Teoria Jurídica do Crime. Rio de Janeiro: 

Forense, 2002, pp. 20 a 22 e 28 a 29. 
1303

 WELZEL, Hans. Derecho Penal Alemán. Santiago: Jurídica de Chile, 1997, pág. 39. 
1304

 BATISTA, Nilo. Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2005, pág. 25. 
1305

 BRANDÃO, Cláudio. Teoria Jurídica do Crime. Rio de Janeiro: Forense, 2002, pág. 26. 
1306

 Em vista de o delito do art. 1º da Lei nº 8.137/1990, só admitir a modalidade dolosa, deixa-se  de expor, 

nesta tese, a culpa segundo a teoria finalista da ação.  No entanto, ela é considerada não como uma reprovação 

aos fins pretendidos pelo sujeito, mas aos “meios que o agente elegeu para a consecução de seus fins”. 

BRANDÃO, Cláudio. Teoria Jurídica do Crime. Rio de Janeiro: Forense, 2002, pág. 27.  
1307

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, pp. 44 

e 45. 
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Ao caracterizar a ação considerada penalmente relevante, Karl Binding, ainda que 

formule suas ideias de modo distinto da teoria finalista, não deixa de contemplar a 

culpabilidade, e seus elementos constitutivos, para configuração do crime.   

 

Aproxima-se o autor na concepção psicológico-normativa da culpabilidade, 

acompanhando o entendimento de Reinhard Frank1308, que manteve o dolo e a culpa na 

culpabilidade, embora possibilitasse  um juízo de valoração sobre ambos, por meios das 

„circunstâncias concomitantes‟ que acompanham a ação.  

 

Mas, conforme se conclui nesta tese, Karl Binding é, em essência, finalista, pois 

descreve sua ação juridicamente relevante como uma ação típica objetiva, fruto de uma 

vontade  livre e consciente voltada a uma finalidade, o que deslocou a culpabilidade para o 

âmbito normativo, apesar de denominá-la tipicidade subjetiva. 

 

Logo, Karl Binding soube distinguir a culpabilidade, ou reprovabilidade, do dolo 

presente na ação.  

 

3.2 Tipicidade objetiva de Karl Binding 

 

Karl Binding definiu o crime como um ato culpável contrário à norma[preceito], quer 

seja punível, quer não1309, composto por tipicidade objetiva e subjetiva.  

 

A tipicidade objetiva compreende, segundo Binding, um ato contrário ao direito e  

querido pelo indivíduo1310.  Esse ato deve revestir-se  da qualidade de ação, posto que 

resultante de uma “vontade juridicamente relevante”1311.   

 

A vontade juridicamente relevante, por sua vez,  é aquela que visa a uma modificação 

no campo do direito1312.  Logo, é a vontade consciente – acompanhada ao menos do 

                                                 
1308

 FRANK, Reinhard. Sobre la estructura del concepto de culpabilidad. Buenos Aires: Julio César Faira, 

2004, pp. 16 e 17. 
1309

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 35. 
1310

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 37. 
1311

 O ato é o gênero, do qual a ação e a casualidade (ato irrelevante juridicamente), são espécies. AK, p. 37. 
1312

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 45. 
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conhecimento do querer1313 – e determinada a alcançar o resultado previsto.   Percebe-se, 

assim, que a concepção de ação humana, formulada por Karl Binding é, em essência, finalista, 

visto que nele está inclusa a previsão de um resultado a ser alcançado.   

 

Ainda compondo a tipicidade objetiva, há o nexo de causalidade, pois “a vontade 

juridicamente relevante do homem deve corresponder à modificação do mundo jurídico, de 

forma que justamente o homem de que se cogita a tenha querido”1314. 

 

A ação deve ser também dotada de injuridicidade, ou incompatibilidade com o direito, 

ou ainda, de  violação do direito”1315 -  expressões utilizadas por Karl Binding como 

sinônimos. Binding explica ainda que as exclusões de antijuridicidade decorrem de regras de 

exceção, como ocorre com a hipótese de  legítima defesa1316.    

 

 

3.3 Tipicidade subjetiva de Karl Binding 

 

Karl Binding afirma que “à tipicidade subjetiva corresponde a culpabilidade”1317.  Para 

a  doutrina da norma[preceito] de Binding, a tipicidade subjetiva requer a culpabilidade, assim 

como a tipicidade objetiva exige a vontade voltada para uma finalidade .  

 

A tipicidade subjetiva, ou culpabilidade, pressupõe a ação humana livre1318, de um 

homem dotado de capacidade delitual1319.   Esclareça-se que a capacidade delitual de Binding 

não se confunde com a capacidade de ser titular de direitos e obrigações, pressuposto da 

própria ação humana livre1320.   

 

                                                 
1313

 Para Binding, o querer inconsciente não é objeto do Direito. KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma 

Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 39. 
1314

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 44. 
1315

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, pp. 41 

e 42. 
1316

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, pp. 42 

e 43. 
1317

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 43. 
1318

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 43. 
1319

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 45. 
1320

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 45. 
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É, precisamente, a capacidade delitual o cerne da culpabilidade de Karl Binding.  

Note-se, de início, que esse elemento do crime refere-se à reprovação do autor, e não do ato 

praticado, o que reveste o crime, claramente, das características da culpabilidade como 

atualmente compreendida.  

 

A capacidade delitual é a condição do indivíduo de ser juridicamente capaz de querer a 

modificação dos fatos proibida pela norma[preceito]1321.  Somente o indivíduo capaz de agir, 

no sentido posto por Binding, tem o dever de obedecer à norma[preceito] e, portanto, somente 

ele pode praticar a conduta prevista no antecedente da lei penal.  

 

Sintetizando a doutrina de Karl Binding, a ser detalhada em seguida, a capacidade 

delitual requer a capacidade de conhecer a proibição contida da norma[preceito], ou seja, de  

conhecer o dever e, cumulativamente,  a capacidade de comportar-se conforme esse 

conhecimento, isto é, de cumprir o dever.  

 

Trata-se de uma capacidade ad hoc, de conhecer e de agir, do indivíduo, em relação a 

algo determinado e perfeitamente definido1322.   A capacidade delitual “é o poder de conhecer 

a natureza do ato em relação à norma e mantê-lo em harmonia com a mesma”1323.  Essa 

capacidade delitual é aferida por meio de um juízo existencial, verificável hic et nunc1324.   

 

Logo, a culpabilidade, para Karl Binding, é reconhecível pela verificação de 

circunstâncias que envolvem um determinado agente, perante determinada ação.  Essas 

circunstâncias são: a capacidade de conhecer a norma[preceito]; a capacidade de conhecer os 

fatos que se apresentam; e a capacidade de associar esses fatos à norma[preceito]1325.   

 

 (i) capacidade de conhecer a norma[preceito] ou capacidade de conhecer o dever 

 

                                                 
1321

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 45. 
1322

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 45. 
1323

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 46. 
1324

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 

211. 
1325

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, pp. 45 

a 50. 
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O conhecimento prévio na norma[preceito], em abstrato, é pressuposto do dever, em 

concreto, de cumpri-la1326.  Isso inclui a possibilidade de deduzir, na ocasião, o preceito 

proibitivo.1327  

 

Para Karl Binding, “o direito abre milhares de canais para chegar a nós”1328, de modo 

que cada um obtém o conhecimento dos deveres jurídicos com o ar que respira1329. É o que 

mais tarde Mezger chamaria de “valoração paralela na esfera leiga”1330. 

 

A culpabilidade não requer, portanto, que o agente tenha tomado conhecimento formal 

da norma[preceito], nem que tenha, efetivamente, lido a lei penal. Binding não tenta 

esclarecer se o conhecimento da norma, pelo indivíduo, decorre de um sentimento interno de 

justiça, ou se resulta da adesão voluntária ou forçada à vontade do legislador ou do Estado.  

Como afirma Armin Kaufmann, o  autor soube evitar esse falso problema, colocando lado a 

lado os diversos caminhos pelos quais o indivíduo alcança o conhecimento da norma1331.  

 

Binding questiona se o conhecimento da norma deve ser atual, no momento da 

conduta, ou se basta que seja atualizável no momento do ato.    

 

Para os delitos dolosos, Karl Binding exige a consciência hic et nunc da ilicitude, isto 

é, da norma[preceito] que proíbe a conduta. Já para os crimes culposos, é requerido apenas o 

conhecimento atualizável1332.  Isso porque, na culpa, há a transgressão de uma norma[preceito]  

que determina uma ação, e não a violação de uma norma[preceito] proibitiva.  Na culpa há 

sempre, portanto, delito por omissão.   

 

                                                 
1326

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 

173, NR 146. 
1327

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 46 

e NR 212 a 215. 
1328

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 47. 
1329

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 47, 

NR 221. 
1330

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 

222, NR. 30. 
1331

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 

219. 
1332

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 47 

e NR 215. 
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Ao violar a norma[preceito] que determina o tomar conhecimento das leis – e esse 

dever é idêntico para todas elas – o indivíduo comete um crime omissivo.  Continua Binding 

explicando que “ a transgressão de uma norma proibitiva , quando desconhecida, não pode 

transformar-se num delito pelo simples fato de ser o agente culpado desse 

desconhecimento”1333.  

 

Ressalte-se que a capacidade de conhecimento atual da norma significa, na obra de 

Karl Binding, a “capacidade de adquirir a consciência atual da norma”1334.  Em suma, o 

indivíduo, frente a uma situação concreta, deve ser capaz de deduzir a  norma[preceito].  Essa 

dedução pode decorrer de uma atualização, no momento da conduta, do conhecimento já 

adquirido, ou da própria compreensão do conhecimento, no momento da ação1335.  

  

(ii) capacidade de conhecer os fatos que se apresentam e de associar esses fatos à 

norma[preceito], ou capacidade de cumprir o dever 

 

Para Karl Binding a culpabilidade requer, aditivamente, a capacidade de cumprir o 

dever, isto é, a capacidade de transformar o conhecimento da proibição em diretriz do 

comportamento, ou capacidade de “subsunção das decisões à norma”1336. 

 

É nesse requisito – que pressupõe o prévio conhecimento da norma[preceito] – que 

Karl Binding encontra a essência da culpabilidade, por compreendê-la como uma condição  

do indivíduo ad hoc.    O agente deve, no momento da ação, ser capaz de responder à 

pergunta:  Isto é ou não proibido?1337”  Essa subsunção dos fatos à norma[preceito] deve ser 

levada a efeito com os recursos do leigo1338, e se reflete numa subsunção mediata à lei penal, 

posto que imediata ao preceito1339.  

 

                                                 
1333

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 47, 

NR 224. 
1334

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 217 
1335

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 

218. 
1336

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 49. 
1337

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p.49. 
1338

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 49. 
1339

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 49, 

Schuld, p. 54. 
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A subsunção necessária ao cumprimento do dever requer que o autor possa “avaliar o 

ato em todas as suas componentes, com base na norma, especialmente em relação aos meios 

escolhidos para alcançar o resultado pretendido e reconhecer seu caráter inofensivo ou 

antijurídico”1340.  

 

A culpabilidade, segundo Binding, abrange, assim, a possibilidade de identificar cada 

um dos componentes do ato praticado, e dos meios escolhidos como possuidores de natureza 

contrária à norma[preceito]. 

 

(iii) capacidade de associar os fatos à norma[preceito] 

 

Por fim, a culpabilidade requer a “capacidade de formação e atuação autônoma da 

vontade individual”, compreendida por Binding como a impossibilidade de atuar de modo 

alternativo1341.    

 

Abordando a questão do erro, Karl Binding explica que o erro inevitável sobre 

quaisquer das circunstâncias que envolvem o conhecimento da norma[preceito] ou dos fatos 

que devem subsumir-se  à norma[preceito] implicam a ausência de capacidade delitual.  Vê-se 

que o autor não distingue o erro de proibição do erro de tipo, pois o erro será sempre sobre o 

delito, em concreto1342.  

 

Quanto às descriminantes putativas, assim se pronuncia Binding: “aquele que conhece 

a proibição de matar ..., mas injustificadamente considera a regra inaplicável a determinada 

hipótese, terá agido com culpa por ter transgredido o dever de não matar, que lhe era 

conhecido”1343.  

 

                                                 
1340

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 49, 

NR 239. 
1341

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 50, 

NR 240. 
1342

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 50. 
1343

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 48, 

NR 227. 
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Enfim, a culpabilidade é, para Karl Binding, um juízo de reprovação existencial do 

indivíduo1344. 

3.4 Karl Binding e a retrospectiva panorâmica da 

culpabilidade 

 

Expõe-se, a seguir, um breve escorço histórico da formação do conceito de 

culpabilidade.   

 

A concepção do que seria a culpabilidade do autor de um crime foi se desenvolvendo 

ao longo de séculos, até ser compreendida, hodiernamente, como um juízo de reprovação ao 

autor de uma conduta.  Esse significado de culpabilidade se formou de modo correlacionado 

ao próprio conceito de crime.   

 

Ainda atualmente, a culpabilidade permanece associada a diversos outros conceitos, 

tais como imputação, dolo e culpa stricto sensu, imputabilidade, lesividade, nocividade, 

responsabilidade1345, censurabilidade, reprovação e  atribuibilidade1346.  É imprescindível, 

portanto, que se faça uma resumida incursão histórica sobre o tema1347, visto que, como 

afirmado por Liszt, é “pelo aperfeiçoamento da doutrina da culpa que se mede o progresso do 

direito penal”1348.  

  

Na antiguidade havia, em relação à responsabilização, um juízo único de imputação do 

resultado ao autor da conduta, desde que voluntária.  A culpabilidade significava 

simplesmente o dolus malus (vontade má), sendo que o dolo correspondia à ação consciente - 

elemento subjetivo -  e o malus à conduta contrária ao direito -  elemento objetivo.  

 

                                                 
1344

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 47, 

NR212 e p. 222 e NR 29. 
1345

 Segundo Ferrajoli, a responsabilidade é um dado objetivo, a “sujeição jurídica à sanção, como 

consequência do delito”. FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 450.  
1346

 O termo „atribuibilidade‟ consta de PUIG, Santiago Mir. Direito Penal. Fundamentos e Teoria do 

Delito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 416. 
1347

 Em Roque de Brito Alves se encontra um bom resumo desta evolução. ALVES, Roque de Brito. Direito 

Penal. Parte Geral. Recife: Intergraf, 2004, pp. 30 a 42.  
1348

 LISZT, Franz von. Tratado de Direito Penal, tomo I. Campinas: Russell, 2003, p. 260. 
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A lógica da reprovação ao indivíduo não residia, então, na culpabilidade como 

atualmente concebida, mas tinha suas bases em dois únicos conceitos: o livre arbítrio e o 

castigo1349.  

 

Na ausência de uma teoria da culpabilidade propriamente dita,  a ser associada a esta 

fase, entendia-se a culpabilidade como uma possibilidade de imputação, ou possibilidade de 

responsabilização do autor imputável (ressalvada a exclusão dos enfermos mentais e das 

crianças1350). Nesta fase, ainda não se diferenciava a imputação moral da imputação 

jurídica1351.   

 

Em 1850 a  palavra imputatio foi traduzida para o alemão como Schuld, que possui 

dois significados: culpa e dívida.  Daí a compreensão do termo imputação, ao mesmo tempo 

como culpa e como pagamento de pena por retribuição ao crime1352.  

 

Deve-se ressaltar que o próprio Karl Binding publicou dois livros contendo, em seus 

títulos,  a palavra Schuld: em 1877, o Schuld, Vorsatz, Irrtum (culpa, intenção, erro), como o 

volume II de seu Die Normen und ihre Übertretung , e, em 1919, a obra Die Schuld im 

deutschen Strafrecht (a culpa no direito penal alemão).   

 

Ainda no século XIX, Carrara formula o crime como „ente jurídico‟ e a conduta 

criminosa como aquela referida unicamente à norma positiva1353 sem,  no entanto, deixar de 

inserir um conteúdo ético ao direito penal1354. Mas  a formulação desse autor permite, a partir 

de então, que se separem rigorosamente as esferas do direito e da moral, visto que  “ele não 

                                                 
1349

 PRADO, Luiz Regis e CARVALHO, Érika Mendes de.  Teoria da Imputação Objetiva do Resultado. 

Uma aproximação crítica a seus fundamentos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006,  pp. 23 a 27.  
1350

 Porque lhe falta capacidade de se auto-determinar, isto é,  por ausência da capacidade de exercer o livre 

arbítrio e , consequentemente, de ter culpa.    
1351

 PUIG, Santiago Mir. Direito Penal. Fundamentos e Teoria do Delito. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2007, p. 416. 
1352

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro, v. 1. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 104. 
1353

 CARRARA, Francesco. Programa de Derecho Criminal. Parte General, Volumen I. Santa Fe de 

Bogotá,:Temis, 1996,  pp. 43 a 50. 
1354

 Como expõe Freitas, “Para Carrara, o fundamento do direito de punir reside na lei divina, eterna”. 

FREITAS, Ricardo de Brito A  P. As Razões do Positivismo Penal no Brasil. Rio de Janeiro Lumen Juris, 

2002,  p. 68; e CARRARA, Francesco. Programa de Derecho Criminal. Parte General, Volumen I. Santa Fe 

de Bogotá: Temis, 1996, pp. 12 a 13. 
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concebe a punição através da sanção penal a partir de critérios metajurídicos. As razões do 

castigo devem, assim,  ser encontradas no próprio ordenamento jurídico positivo1355”.   

 

A compreensão do crime como „ente jurídico‟, permitiu sua análise sob dois aspectos 

distintos, o externo, perceptível aos sentidos e regido pela causalidade – objetivo – e o 

interno, imperceptível – subjetivo – examinado como culpa lato sensu.   

 

Essa culpa significava apenas que o agente praticou o ato por sua vontade livre e 

consciente. Representava, portanto, a vinculação entre o ato e o autor.  

 

Nas palavras de Liszt1356:  “Culpa é a responsabilidade pelo resultado produzido”.  

Também nas palavras desse autor: “ No direito penal, trata-se somente do fato de incorrer o 

agente em responsabilidade criminal; a desaprovação da ação ao mesmo tempo pronunciada, 

o juízo sobre o seu valor jurídico ou moral (acentuado por Merkel) é – em relação àquele fato 

e portanto à idéia de culpa – circunstância completamente acessória. Segundo o direito atual e 

abstração feita de algumas exceções esparsas, a culpa supõe: 

1º a imputabilidade do agente; 

2º a imputação do resultado. Esta se dá: a) quando o resultado foi previsto (dolo, ...); 

b) quando o resultado não previsto podia sê-lo (culpa em sentido estrito,...)”1357. 

 

A teoria clássica do delito, hoje denominada causalista,  predominante em meados do 

século XIX, conclui que antijurídico é o ato contrário à norma[lei] jurídica1358, formalmente 

(contrário ao texto da lei) e materialmente (contrário ao preceito da norma[lei] que, para Liszt, 

é interesse protegido pela norma[lei], o bem jurídico). Somente afastavam a antijuridicidade 

material as causas de exclusão (estado de necessidade, legítima defesa...). Com esta última 

consideração, Liszt identificou a legitimação do direito penal com o seu fim, a tutela dos bens 

jurídicos. Para ele, o elemento subjetivo reside na culpabilidade (culpa lato sensu), razão pela 

                                                 
1355

 CARRARA, Francesco. Programa de Derecho Criminal. Parte General, Volumen I. Santa Fe de 

Bogotá,:Temis, 1996, p. 45, §§ 23 a 25. 
1356

 O seu Tratado de Direito Penal foi publicado pela primeira vez em 1881. 
1357

 LISZT, Franz von. Tratado de Direito Penal, tomo I. Campinas: Russell, 2003, pp. 259 e 260. 
1358

 LISZT, Franz von. Tratado de Direito Penal, tomo I. Campinas: Russell, 2003, pp. 323 a 325. 
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qual esta teoria, associada à teoria causalista da ação1359, é denominada de teoria psicológica 

da culpabilidade.1360    

 

É nesse contexto que aparece a doutrina de Karl Binding, também subdividindo a 

„ação juridicamente relevante‟1361 em  tipicidade objetiva1362  e subjetiva, ou culpabilidade.  A 

tipicidade objetiva corresponderia à vontade humana transformada em realidade, nele 

incluídas a intencionalidade, a causalidade e a antijuridicidade. A tipicidade subjetiva, ou 

culpabilidade1363, caracterizar-se-ia, justamente, pela normatividade, visto que exigiria o  

conhecimento do preceito contido na norma e a  capacidade de determinar-se de acordo com o 

preceito. 

 

Vê-se que a tipicidade subjetiva de Karl Binding não se equivale  à culpa de von Liszt, 

definida como a responsabilidade pelo resultado produzido, em sua teoria psicológica da 

culpabilidade.  Ao contrário, é uma culpabilidade normativa, aproximando-se muito da teoria 

psicológico-normativa de Reinhart Frank e, mais ainda, da teoria normativa da culpabilidade 

adotada pela teoria finalista da ação.     

 

No início do século XX surgem diversas críticas à teoria da causalidade da ação 

defendida pelo direito penal clássico, que, como visto, definia a culpabilidade como elo 

subjetivo causal, restrito a uma relação psíquica existente entre o autor do fato e o resultado.  

 

                                                 
1359

 Relevante mencionar que, nesta fase predominantemente científica do direito, a busca pelas causas da 

criminalidade é efetuada por meio de estudos jurídicos, sociológicos e antropológicos, a exemplo do célebre “O 

Homem Delinquente” de Lombroso
1359

.  Isto porque, ao  afastar o livre arbítrio
1359

 e “conceber o direito penal 

como uma ciência causal-explicativa... a missão fundamental do jurista positivista consistiria em detectar não 

apenas o que é o crime, mas as causas da criminalidade, de modo a determinar as formas e a intensidade da 

reação social contra o delinquente” .FREITAS, Ricardo de Brito A  P. As Razões do Positivismo Penal no 

Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 84. 
1360

 A teoria psicológica da culpabilidade não resolve o caso do crime culposo – resultado não querido, não 

esperado e ocorrido – visto que não há qualquer relação psicológica entre a conduta e o resultado, ao menos na 

mente do agente, que sequer o imaginou. Esta relação é efetuada após o crime, na mente do juiz, que determina 

que o agente tinha condições de prever o resultado não previsto. Também não soluciona o problema do doente 

mental, que age com dolo – isto é, com intenção,  mas não é culpável. Neste caso, a questão costuma obter duas 

respostas: ou se afirma que a imputabilidade é pressuposto da culpabilidade; ou se afirma que houve crime, mas 

não se aplica pena, em razão da inimputabilidade.   ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José 

Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro, v. 1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008,  p. 447.  
1361

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 44.  
1362

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, pp.37 

a 42. 
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O neokantismo representou um retorno à idéia do livre arbítrio, negação do 

causalismo/determinismo científico1364.  Portanto, havendo livre arbítrio, há possibilidade de 

escolhas pelo homem, daí a culpabilidade – no sentido de possibilidade de responsabilização 

decorrente da reprovabilidade -  conter, também, a inexigibilidade de conduta diversa.  

 

As principais críticas efetuadas à teoria causalista da ação foram formuladas por Max 

Ernest Mayer e por Reinhart Frank, nos seguintes termos: 

 

(i) a própria definição de ação contrária ao direito (que se denominava 

„antijuridicidade‟) como ato contrário à norma jurídica, seria um simples raciocínio 

tautológico, vazio do ponto de vista subjetivo1365. Isso porque a antijuridicidade seria apenas 

uma ação contrária à norma, sem causas de justificação ou de exculpação, como a legítima 

defesa1366; 

 

(ii) o fato de se evidenciarem elementos valorativos nos tipos penais (“com intenção 

de...”, “com o fim de...”) considerados irrelevantes para a teoria causalista, que reduzia a 

antijuridicidade à subsunção da conduta a uma moldura –  a conduta prevista na norma. A  

necessidade de analisar a “intenção” do agente era, segundo os neokantianos,  incompatível 

com esta simples subsunção lógica.  Como exposto, Karl Binding afirmava que a 

antijuridicidade não era apenas formal, mas também material, significando uma contrariedade 

ao preceito, de acordo com a Teoria das Normas1367.  Mayer, neokantiano,  teceu críticas ao 

positivismo informando que a contraposição ao preceito não poderia ser resultado da simples 

subsunção da conduta à norma, dando como exemplo o professor que castiga excessivamente 

o aluno (ação antijurídica), instigado por duas possíveis intenções distintas: seja para 

efetivamente corrigi-lo, ou somente para vingar-se do pai do menino, seu desafeto1368;  

 

                                                                                                                                                         
1363

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, pp. 43 

a 50. 
1364

 Kant: “o homem possui a capacidade de determinar-se por si, independentemente  da coação dos 

impulsos sensíveis. KANT, Immanuel. Critique of Pure Reason. Londres: Macmillan, 1978, p. 562. 
1365

 MAYER, Max Ernest. Derecho Penal. Parte General. Montevideo: Buenos Aires, B de F, 2007, p. 217. 
1366

 FRANK, Reinhard. Sobre la estructura del concepto de culpabilidad. Buenos Aires: Julio César Faira, 

2004, p. 31. 
1367

 ALVES, Roque de Brito. Direito Penal. Parte Geral. Recife: Intergraf, 2004, p. 79. 
1368

 MAYER, Max Ernest. Derecho Penal. Parte General. Montevideo: Buenos Aires, B de F, 2007, pp. 

221, 233 e 234. 
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(iii) a dificuldade em situar a culpabilidade na teoria da ação, diante da constatação de 

que o direito penal não é objeto da natureza e sim objeto cultural. A solução possível, para os 

neokantianos, foi o retorno ao livre arbítrio e, consequentemente,  a inserção, na 

culpabilidade,  da possibilidade de escolha do homem entre as opções disponíveis1369.  A 

„culpa lato sensu‟ deve, portanto,  considerar a consciência da ilicitude e a possibilidade de se 

exigir uma conduta diversa, que Frank chamou de “circunstâncias concomitantes”1370.   

 

Como explica Zaffaroni, para o positivismo,  a constatação da ação causal era 

avalorativa1371. Já para o neokantismo (de Max Ernest Mayer e  de Reinhard Frank), a 

tipicidade era um juízo de desvalor provisório, indicador de antijuridicidade (a fumaça seria a 

tipicidade, e o fogo a antijuridicidade1372).  

 

Verifica-se que, no neokantismo, é formulado um conceito mais claro de 

culpabilidade, que passa a significar reprovabilidade1373, decorrente da  conexão do autor com 

a tipicidade (a ação causal) e da verificação da ilicitude em termos subjetivos (antijuridicidade 

da ação).   

 

A conexão do autor com a tipicidade explicaria „por que‟ ele  agiu (causa ou motivo da 

conduta, que seria um sentimento),  e a conexão do autor com a ilicitude (antijuridicidade) 

explicaria  „para que‟ ele agiu (a finalidade da conduta, em termos de resultado representado 

ou não representado) e tornaria a ação reprovável.   

 

                                                 
1369

 O exemplo é retirado do tribunal alemão que, no século XIX, julgou um cavalariço que utilizou cavalo de 

caça em charrete, por ordem do patrão que ameaçou demiti-lo, mesmo sabendo que o animal não obedeceria às 

rédeas. Houve lesão grave no próprio cavalariço, nos passageiros e em terceiros transeuntes.   Como o cavalariço 

não pôde optar, sob ameaça de demissão, foi inocentado (FRANK, Reinhard. Sobre la estructura del concepto 

de culpabilidad. Buenos Aires, Julio César Faira, 2004,  pp. 42 e 43).  Também há o  exemplo da eutanásia, 

relativamente ao erro de proibição (FRANK, Reinhard. Sobre la estructura del concepto de culpabilidad. 

Buenos Aires: Julio César Faira, 2004, pp. 52 e 56). 
1370

 FRANK, Reinhard. Sobre la estructura del concepto de culpabilidad. Buenos Aires: Euros Editores, 

2004, p. 17. 
1371

 Os críticos do positivismo são contundentes no sentido de ele ter desprovido o direito de qualquer 

valoração ética, como exposto por Zaffaroni:  “algo completamente oco do ponto de vista metafísico ou 

ideológico. Isto não quer dizer que o positivismo tenha uma ideologia, nem que veicule uma metafísica 

particular, e sim que debilita todas elas, ao mesmo tempo facilitando a entrada de qualquer uma”. ZAFFARONI, 

Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro, v. 1. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2008, p. 266.. 
1372

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro, v. 1. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 397. 
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Há, em Mayer, excelente nota de rodapé1374, que explicita ser o dolo o resultado 

representado e querido; o dolo eventual, o resultado representado e não querido; a culpa 

(stricto sensu), o resultado não representado e não querido; e, por fim, explicando ser  

inadmissível a possibilidade de resultado não representado e querido.  Nesse mesmo sentido 

afirmou Karl Binding, quando ensinou que o querer inconsciente não é objeto do direito1375.  

 

Esta teoria neokantiana de delito é ligada à teoria psicológico-normativa da 

culpabilidade, que manteve o dolo e a culpa na culpabilidade, embora possibilitando um juízo 

de valoração sobre ambos. 

 

Ressalte-se que, para Karl Binding1376, o dolo e culpa, e inclusive o „dolus malus‟ (a 

antijuridicidade da conduta),  situam-se  na tipicidade objetiva, enquanto a reprovabilidade 

situa-se  na tipicidade subjetiva, normativa.   

 

Em sua teoria da „capacidade delitual‟, Binding associa o crime ao “poder de conhecer 

a natureza do ato em relação à norma e mantê-lo em harmonia com a mesma”1377. Estavam 

firmados, assim, os fundamentos da exigência da „potencial consciência da ilicitude‟ e da 

„inexigibilidade de conduta diversa‟ para caracterização da culpabilidade.  

 

Para o finalismo, se as  ações humanas são causais, também o são todas as ações da 

natureza.    A diferença específica entre a ação do homem e a do animal, seria, então,  a 

finalidade. “As forças da natureza atuam cegamente, só a conduta humana vê”1378.    

 

Logo, o homem, por ter consciência das causas e dos efeitos de suas ações, pode 

orientar seus atos a fim de obter o resultado desejado1379. Assim, querendo o resultado, o 

                                                                                                                                                         
1373

 MAYER, Max Ernest. Derecho Penal. Parte General. Montevideo: Buenos Aires, B de F, 2007, p. 141. 
1374

 MAYER, Max Ernest. Derecho Penal. Parte General. Montevideo: Buenos Aires, B de F, 2007 , NR 54 

da p. 139. 
1375

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 39. 
1376

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, pp. 37 

a 43. 
1377

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 46. 
1378

 PUIG, Santiago Mir. Direito Penal. Fundamentos e Teoria do Delito. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2007, P. 157. 
1379

 WELZEL, Hans. Derecho Penal Alemán. Santiago: Jurídica de Chile, 1997, p. 39. 
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sujeito elege “fatores causais necessários”1380 à sua realização, donde se conclui que  o dolo 

está inserido na própria conduta humana1381.  Na culpa1382 o agente não age com a finalidade 

de obter o resultado, mas atua com negligência, imprudência ou imperícia. 

 

Note-se que concepção finalista da ação, formulada por Hans Welzel já havia sido 

implicitamente realizada por Karl Binding, ao inserir, na tipicidade objetiva, a „vontade 

juridicamente relevante‟, isto é,  consciente e determinada a alcançar o resultado previsto1383. 

 

Como consequência, a ação adquire um valor a ser julgado, a finalidade. Dolo e 

culpa1384 saem da culpabilidade e são alocados na conduta típica,  de modo que o dolo 

conforma-se ao dolo natural, dissociado da noção de livre arbítrio.   

 

A possibilidade de escolha do homem é vinculada à culpa lato sensu, meramente 

normativa (exigibilidade de conduta diversa diante da potencial consciência de ilicitude), 

visto que a culpabilidade subjetiva, o dolo e a culpa stricto sensu,  estão na ação, como 

elementos subjetivos do tipo. Somente a partir desse momento a culpabilidade passou a 

significar juízo de reprovabilidade1385.    

 

Logo, ao direito só caberia determinar ou proibir uma conduta final.  Com o finalismo, 

a própria configuração do crime passa a requerer elementos objetivos e subjetivos.  Como a 

subjetividade da conduta – dolo ou culpa – é  inserida na própria ação, a verificação da 

reprovação se resume a constatar se é  possível, ao autor, comportar-se de outro modo, diante 

                                                 
1380

 BATISTA, Nilo. Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2005, p. 25. 
1381

 BRANDÃO, Cláudio. Teoria Jurídica do Crime. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 26. 
1382

 Em vista de o delito do art. 1º da Lei nº 8.137/1990, só admitir a modalidade dolosa, deixamos de expor, 

neste projeto, a culpa segundo a teoria finalista da ação.  No entanto, ela é considerada não como uma 

reprovação aos fins pretendidos pelo sujeito, mas aos “meios que o agente elegeu para a consecução de seus 

fins”. BRANDÃO, Cláudio. Teoria Jurídica do Crime. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 27.  
1383

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 

37,39 e 44. 
1384

 Critica-se o finalismo por não se reconhecer, no tipo culposo, a finalidade da conduta. Para Zaffaroni, em 

toda conduta há uma vontade, e em toda vontade há uma finalidade. Logo, no tipo culposo, o que se indica é a 

forma como se obtém a finalidade, violando-se um dever de cuidado – por imprudência, negligência ou 

imperícia. ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro, 

v. 1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 437. 
1385

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro, v. 1. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 520. 
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da consciência, ainda que potencial, da ilicitude da ação. Esse modo de formar o juízo de 

reprovação do agente é denominado de teoria normativa pura da culpabilidade.  

 

Deve-se reconhecer que este delineamento dos elementos caracterizadores do crime 

constou da estrutura bi-partida da tipicidade – objetiva (ação dolosa ou culposa e antijurídica) 

e subjetiva (culpável ou reprovável) – de Karl Binding.  

 

Ocorre que a doutrina atribui primordialmente a Hans Welzel a identificação da 

culpabilidade normativa, como nas palavras de Santiago Mir Puig:  

 

“O ponto de partida do finalismo é a superação do subjetivismo 

epistemológico característico do neokantismo da Escola Sudocidental alemã, 

através do reconhecimento de que o mundo empírico encontra-se ordenado 

previamente ao conhecimento humano. Não é o homem,  com o uso de suas  

categorias mentais, que determina a ordem do real, senão que ele se encontra diante 

de uma ordem objetiva que corresponde a certas „estruturas lógico-objetivas‟ (não 

subjetivas). Com isso, admite-se o novo ponto de vista objetivista reinstituído pela 

fenomenologia de Husserl. Pois bem, daí deduz Welzel que a ação é um conceito 

pré-jurídico, existente antes da valoração humana e por isso precedente à valoração 

jurídica. A análise de tal conceito mostra que o que possui de especifico não é a 

causalidade, mas a finalidade (isto é, o conduzir-se intencionalmente a uma meta 

previamente eleita), porque as forças da natureza também operam causalmente. Só 

a ação humana é „vidente‟ (vê para onde tende a finalidade perseguida), ao 

contrário dos demais processos naturais, que atuam de modo „cego‟. A ação 

humana se caracteriza, pois, por ser o „exercício de atividade final‟”
1386

. 

 

Seja para o neokantismo, seja para o finalismo, e em especial com Karl Binding, a 

culpabilidade se mantém como um juízo de reprovação do autor do crime e possui como 

pressupostos a existência do livre-arbítrio humano e a liberdade de escolha –  reconhecidos 

desde os gregos e reintroduzidos pelo neokantismo,   – a capacidade – reconhecida desde os 

romanos –,  bem como a possibilidade de consciência da proibição – também enfatizada pelo 

neokantismo.        
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3.5 Karl Binding e a culpabilidade na dogmática penal 

brasileira atual  

 

Analisa-se, por fim, a culpabilidade, como afirmada pela  dogmática jurídica penal 

brasileira atual, fruto do longo desenvolvimento anteriormente exposto, e que  considera o  

delito, do ponto de vista formal,  como  um fato típico, antijurídico e culpável.  

 

Fato típico por estar descrito numa lei penal. Antijurídico porque contrário ao direito. 

Culpável por haver um juízo de reprovação associado à conduta praticada1387.  Observe-se 

que, enquanto a verificação do fato típico e antijurídico atém-se à conduta 1388 do sujeito, a 

constatação da culpabilidade exige um juízo de valor sobre o autor da ação. 

 

No caso sob exame, o art 1º da Lei nº 8.137/1990, a conduta deve ser dolosa1389. 

Ressalte-se ainda que a aproximação ao crime faz-se  de forma necessariamente sucessiva, ou 

seja, a antijuridicidade é apreciada se configurado o fato típico;  a culpabilidade só é avaliada 

se típico e antijurídico o fato.  

 

Ao lado dessa exposição, vão sendo acrescentados os pensamentos de Karl Binding, 

para ao fim se concluir, como concluiu Armin Kaufmann, que a Teoria da Norma é, em 

essência, uma Teoria do Crime e que contempla, em sua completude doutrinária, a 

culpabilidade.   

 

                                                                                                                                                         
1386

 PUIG, Santiago Mir. Direito Penal. Fundamentos e Teoria do Delito. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2007, pp. 156 e 157. 
1387

 BRANDÃO, Cláudio. Teoria Jurídica do Crime. Rio de Janeiro: Forense, 2002, pp. 10 a14;  TOLEDO, 

Francisco de Assis. Princípios Básicos do Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 82; BITENCOURT, 

Cezar Roberto. Manual de Direito Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 171; BRUNO, Aníbal. 

Direito Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1959, p. 275; HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal, vol. 

1. Rio de Janeiro: Forense, 1958, p. 9. ALVES, Roque de Brito. Direito Penal. Recife: Inojosa, 1977, p. 279; 

PRADO, Luiz Régis. Curso de Direito Penal Brasileiro, Parte Geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, 

p. 149.   
1388

 Conforme Hans Welzel, por ter consciência das causas e dos efeitos de suas ações, o homem pode 

orientar seus atos a fim de obter o resultado desejado. Assim, querendo o resultado, o sujeito elege fatores 

causais necessários à sua realização, donde se conclui que  o dolo está inserido na própria conduta humana. 

Welzel, Hans. Derecho Penal Alemán. Santiago: Jurídica de Chile, 1997, p. 39.  
1389

 O crime previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/1990 é doloso. “El dolo requiere conocimiento y aceptación 

del significado de la ación y de sus resultados”. ACOSTA, Eugenio Simón. El Delito de Defraudación 

Tributaria. Navarra: Aranzadi, 1998, p. 84. 
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É necessário lembrar que Karl Binding localizou, como faziam os clássicos, a 

culpabilidade na ação, como elemento subjetivo do tipo, mas, diferentemente da teoria 

psicológica da culpabilidade, a distinguiu do dolo. 

 

De início, ressalte-se que, seja na Teoria da Norma1390 de Karl Binding, seja no 

Derecho Penal Alemán, de Hans Welzel1391, a dogmática jurídica atual não confunde a 

culpabilidade – elemento do crime – com a culpabilidade „circunstância judicial‟ (ao lado dos 

antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente), critério de  fixação da pena-

base previsto no art. 59 do CP.  Em ambas as acepções, a culpabilidade significa um juízo de 

reprovação ao autor do crime.   Ocorre que, no primeiro sentido, a culpabilidade é a base de 

um princípio orientador segundo o qual não há crime sem culpa, nullum crimen sine culpa. 

No segundo sentido, serve à medição da pena. 

 

Ademais, distingue-se a antijuridicidade da culpabilidade porque, na ausência da  

primeira, há uma justificação  para a conduta (um direito ou um dever reconhecidos por todo 

o ordenamento jurídico)  e, na falta da segunda, há apenas uma exclusão da reprovação penal. 

Em termos práticos, a viúva daquele que agrediu injustamente e morreu em consequência de 

uma ação em legítima defesa  não pode reclamar  ao autor indenização alguma, mas a viúva 

daquele que foi morto por um louco tem direito a fazê-lo, porque neste caso há um injusto1392. 

 

Também Karl Binding definiu a antijuridicidade como a incompatibilidade com o 

direito, ou a violação do direito”1393 .   Para esse autor, as exclusões de antijuridicidade 

decorriam de regras de exceção, justificadoras da conduta, por estarem estabelecidas em 

normas[leis] que preveem um direito ou um dever reconhecidos por todo o ordenamento 

jurídico,  como ocorre com a hipótese de  legítima defesa1394. 

 

                                                 
1390

 KAUFMANN, Armin .Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, que 

expôs a doutrina de Karl Binding, produzida entre 1872 e 1929. 
1391

 WEZEL,Hans. Derecho Penal Alemán. Santiago: Jurídica de Chile, 1997, cuja primeira edição foi 

publicada em 1946. 
1392

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro, v. 1. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 518.   
1393

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, pp. 41 

e 42. 
1394

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, pp. 42 

e 43. 
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A culpabilidade, como adotada pelo Código Penal brasileiro, é puramente normativa, 

definida como “um juízo de reprovação pessoal, feito a um autor de um fato típico e 

antijurídico, porque, podendo se comportar conforme o direito, o autor do referido fato optou 

livremente por se comportar contrariamente ao direito”1395.     Nesse sentido, ensina Cláudio 

Brandão que a culpabilidade é confirmada por ter o agente “escolhido se comportar contrário 

ao direito, quando podia se comportar conforme o direito”1396.  

 

É, assim, um dos elementos do crime, conforme fórmula: “...podemos definir al delito 

como la conducta (acción u omisión) típica, antijurídica, culpable y punible. Esta definición 

tiene carácter secuencial, es decir, el peso de la imputación va aumentando a medida que se 

pasa de una categoría a otra...”1397 . Logo, a culpabilidade é um juízo derivado, pois é 

necessário que haja, primeiramente, uma  ação típica e antijurídica, para que haja, depois,  

apreciação de culpabilidade1398.  

 

Como expõe Córdoba Roda, as bases para o juízo de reprovação são normativas: 

 

“a) la imputabilidad del agente; 

 b) el conocimiento de la significación antijurídica del acto, como exigencia 

intelectual distinta a la representación de la realización del hecho típico – o en téminos más 

exactos, de la parte objetiva de un tal hecho - ;  

c) la ausencia de causas de inculpabilidad”1399.   

 

Note-se que a caracterização da culpabilidade exige, para Karl Binding, a capacidade 

de conhecer a norma[preceito],  a   capacidade de conhecer os fatos que se apresentam e de 

associar esses fatos à norma[preceito], ou capacidade de cumprir o dever. 

 

Em suma, o indivíduo, frente a uma situação concreta, deve ser capaz de deduzir a  

norma[preceito], isto é, deve  possuir a  capacidade de conhecer o dever”1400 e, aditivamente, 

                                                 
1395

 MAURACH, Reinhart. Tratado de Derecho Penal, T. II. Barcelona: Ariel, 1962, p. 14. 
1396

 BRANDÃO, Cláudio. Culpabilidade: sua análise na dogmática e no direito penal brasileiro.  Revista 

Portuguesa de Ciência Criminal nº 15. Coimbra: Coimbra, 2005, p. 224. 
1397

 CONDE, Francisco Muñoz. Teoría General del delito.Valencia: Tirant Lo Blanch, 2007, p 21. 
1398

 BRANDÃO, Cláudio. Curso de Direito Penal, Parte Geral.  Forense: Rio de Janeiro, 2008, p. 201. 
1399

 RODA, Juan Córdoba. Culpabilidad y Pena. Barcelona: Bosch, 1977, p. 18. 
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deve poder transformar o conhecimento da proibição em diretriz do comportamento, no que 

Karl Binding denominou de capacidade de “subsunção das decisões à norma”1401. 

 

A adoção da teoria normativa da culpabilidade implica a inserção do dolo e da culpa 

na conduta, tornando inadmissível a responsabilização penal objetiva1402, decorrente de 

causalidade entre ação e resultado. Não requer, no entanto, “la existencia de sentimiento o 

vivencia alguma de culpabilidad en el sujeto, entendida como juicio de reproche que el 

propio agente se hace a sí mismo”1403.  

 

Nesse sentido, é irrelevante, como ensina Karl Binding se o conhecimento da 

norma[proibição], pelo individuo, decorre de um sentimento interno de justiça, ou se resulta 

da adesão voluntária ou forçada à vontade do legislador ou do Estado1404. 

 

Esse posicionamento do autor é coerente com a mais atualizada doutrina, pois, como 

esclarece Ferrajoli1405, tratam-se de questões de cunho político, como a existência, por parte 

do agente, de repúdio à norma penal, caso em que ocorre a „autoria por consciência‟ ou 

„autoria por consciência dissidente‟. Nessas hipóteses, o autor “sente a necessidade de 

                                                                                                                                                         
1400

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 217 
1401

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 49. 
1402

  RODA, Juan Córdoba. Culpabilidad y Pena. Barcelona: Bosch, 1977, p. 19. O autor questiona se os 

crimes preterintencionais e os qualificados pelo resultado seriam casos de imputação objetivo pelo resultado.  No 

direito brasileiro não há tal possibilidade, uma vez que nesses crimes exige-se que haja culpa quanto à ação 

relacionada ao resultado consequente (havendo dolo quanto à ação referente ao resultado antecedente).  
1403

 RODA, Juan Córdoba. Culpabilidad y Pena. Barcelona: Bosch, 1977, p. 25. Às fls. 26 e 27 da mesma 

obra, Córdoba Roda informa que a ausência de sentimento de auto-reprovação, isto é,  de culpabilidade, pode se 

explicar pela cultura do grupo social ao qual pertence o indivíduo, que formam suas crenças e costumes.  

Também pode decorrer das condições pessoais do agente, para quem, conforme seu ponto de vista, a conduta 

delituosa é a única solução possível. Por fim, pode resultar da natureza aparentemente neutra, do ponto de vista 

ético, de certas condutas que aparentemente não causam dano, como dirigir sem habilitação regular, e casos de 

crimes de perigo abstrato.   
1404

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 

219.  É necessário, neste ponto, esclarecer que a norma de dever  não tem por finalidade atingir a consciência do 

indivíduo em termos de sua “pureza interior”, mas sim em termos de sua „conducta exterior”.  Segue, assim, 

Goldschmidt, o entendimento de que é irrelevante, do ponto de vista penal, a consciência ética kantiana, 

inclusive citando Schiller e sua crítica ao imperativo categórico:  „de boa vontade sirvo aos amigos. Mas, que 

lástima, o faço por afeto a eles. Não me sinto, portanto, um homem virtuoso.  Devo deixar de apreciá-los para, só 

então, fazer, ainda que contrariado, o que manda o dever‟. GOLDSCHMIDT, James. La Concepción 

Normativa da la Culpabilidad. Buenos Aires: B de F, 2002,  pp. 91 e 92. O trecho é citado em tradução livre. 
1405

 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006,  p. 847. Apesar de 

reconhecer que “as normas jurídicas comportam – enquanto tais – a obrigação jurídica de serem observadas”,  

entende que disto não deriva a conclusão de que correspondem a um dever moral. 
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cometer o injusto em virtude de um imperativo de consciência, isto é, como um dever 

moral”1406.   

 

A ausência do conhecimento do ilícito afasta ou reduz a  censura ao agente do delito.  

Em leitura à obra de Hans Welzel, mais precisamente em seu “Derecho Penal Alemán”, 

identifica-se, claramente, a influência da teoria finalista da ação sobre a teoria do crime 

adotada pelo Código Penal, visto que em seus artigos 20 e 21 constam as duas modalidades de 

erro, „erro de tipo‟ e „erro de proibição‟, como compreendidos pelo autor:  “El error de tipo 

es el error sobre una circunstancia objetiva del hecho del tipo legal: excluye el dolo de la 

realización típica... Error de prohibición es el error sobre la antijuridicidad del hecho, con 

pleno conocimiento de la realización del tipo”1407. 

 

 A consciência da antijuridicidade é a possibilidade de entendimento da ilicitude do 

fato e “integra, así, el nucleo de reproche de la culpabilidad, pues la decisión de cometer el 

hecho en pleno conoscimiento de la norma jurídica que lo prohibe, caracteriza de la forma 

más inequívoca la falta de actitud jurídica que grava al autor”1408. 

 

Distingue Antolisei a ignorância do erro.  A primeira seria a “assoluta mancanza di 

conoscenza in ordine a un oggetto... Como tale, l‟ignoranza ha carattere negativo”. Já o erro 

“è quid positivo, in quanto implica un certo convincimento”1409. Conclui  ensinando que a 

ignorância que interessa ao direito é aquela que determina um erro1410.  

 

Como já citado neste artigo, o conceito de consciência da antijuridicidade, para a 

teoria finalista da ação, adotada pelo direito pátrio, também a associa ao erro de proibição, 

conforme palavras de Welzel “Error de prohibición es el error sobre la antijuridicidad del 

hecho, con pleno conocimiento de la realización del tipo”1411. 
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 ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro, v. 1. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 531. 
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 WELZEL, Hans. Derecho Penal Alemán. Santiago: Jurídica del Chile, 1997, p. 196. 
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 JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de Derecho Penal. Barcelona: Bosch, 1981, p. 622. 
1409

 ANTOLISEI, Francesco. Manuale di Diritto Penale. Milano: Dott. A. Giuffrè, 1969, p. 319.   
1410

 ANTOLISEI, Francesco. Manuale di Diritto Penale. Milano: Dott. A. Giuffrè, 1969, p. 319.  No 

original: “l‟ignoranza che interessa il diritto è quella che determina un errore”.  
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 WELZEL, Hans. Derecho Penal Alemán. Santiago:Juridica del Chile, 1997, p. 196. 
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Para Zaffaroni, a consciência da antijuridicidade decorre do erro de proibição, aquele 

que recai sobre a compreensão da antijuridicidade da conduta1412.   Em Roxin há, igualmente, 

menção à exclusão da culpabilidade em face de o agente se encontrar em “erro de proibição 

inevitável, ou seja, quando é considerado, sem culpa, que seu fato ilegal é autorizado”1413. 

 

Entre os clássicos, cita-se Carrara, que já mencionava a consciência da ilicitude, ainda 

que a inserisse no dolo, e não na culpabilidade: “La fuerza moral del delito, considerada en su 

causa (o sea en su fuerza moral subjetiva), es lo que constituye la moralidad de la acción. 

Esta no se obtiene sino con el concurso de cuatro requisitos...: 1º conocimiento de la ley; 2º 

previsión de los efectos; 3º libertad de elegir; 4º voluntad de obrar1414”.    

 

Nesse mesmo contexto, transcreve-se Liszt, que não reconhecia o erro relativo à 

ilegalidade da ação:  “ A suposição errônea de que a ação objetivamente ilegal, é legal,  não 

aproveita ao agente; não tem influência o erro sobre o preceito imperativo ou proibitivo em 

que assenta a lei penal”1415.  

 

Sabe-se que o Código Penal brasileiro não segue a teoria causalista da ação, 

prevalecendo a teoria finalista e a necessidade de aferir se  a culpabilidade do agente.   Ocorre 

que,  regra geral, quem realiza um tipo penal, dolosamente, conhece a ilicitude de seu 

proceder, em especial se o bem jurídico ferido ou ameaçado é considerado fundamental para o 

indivíduo e para a vida em sociedade.  

 

Como expõe Muñoz Conde, o “conocimiento de la antijuricidad no es un elemento 

superfluo de la culpabilidad sino, al contrario, un elemento principal y el que le da su razón 

de ser”1416.  Também neste sentido afirma Mir Puig: “Existe amplo acordo na doutrina atual 
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em requerer para a existência de um delito que o sujeito saiba ou possa saber que o fato que 

praticou encontra-se proibido pela lei”1417. 

 

Em que pese ser pacífico que a consciência da ilicitude não exige seu conhecimento 

efetivo, apenas potencial, é preciso investigar qual o objeto deste conhecimento.  

 

Discute-se, assim,  se a ilicitude deve ser considerada em seu aspecto formal – a 

ignorância ou a má interpretação da lei penal1418 que atribui ao fato a antijuridicidade, e que 

correspondia ao erro de direito previsto no art. 16 do Código Penal anterior1419 – ou em seu 

aspecto material – o conhecimento do caráter anti-social da ação, ou erro de proibição.    

 

Por se considerar o conhecimento integral da lei uma ficção jurídica não realizada no 

mundo concreto, entende-se que a culpabilidade somente pode ser compreendida do ponto de 

vista da consciência ética1420, pelo que se pressupõe que o homem traz consigo a possibilidade 

de distinguir o bem do mal1421 no âmbito da finalidade de sua ação1422.    

 

Ressalte-se também que, como explica Cláudio Brandão: 

 

“a consciência da antijuridicidade ... não precisa ser atual, bastando que ela seja 

potencial. Isso significa que não é necessário, para que surjam seus efeitos jurídicos 

no âmbito da culpabilidade ..., que ela realmente esteja presente no indivíduo; basta 

que o sujeito tenha tido condições de auferi-la em seu convívio social”
1423

.     

 

No entanto, a doutrina reconhece graus de culpabilidade, em função da possibilidade 

de o sujeito, no caso concreto, atingir a consciência da ilicitude.  Quanto a este aspecto da 

consciência da antijuridicidade,  Zaffaroni explica que “quanto maior for o esforço que o 

                                                 
1417

 
1417

 PUIG, Santiago Mir. Direito Penal. Fundamentos e Teoria do Delito. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2007,  p. 433. 
1418

 Art. 3º DL 4.657/1942 (LICC). 
1419

 O erro de direito não eximia de pena. 
1420

 Há outras teses, que fundam a consciência da ilicitude no „agir comunicativo‟, conforme CAMARGO, 

Chaves de. Culpabilidade e Reprovação Penal. São Paulo: Sugestões Literárias, 1994.  
1421

 DIAS, Jorge de Figueiredo. Liberdade.Culpa.Direito Penal. Coimbra: Coimbra, 1993, p. 194. e 

BRANDÃO, Cláudio. Curso de Direito Penal. Parte Geral.  Forense: Rio de Janeiro, 2008, p. 214. 
1422

 WELZEL, Hans. Derecho Penal Alemán. Santiago: Jurídica del Chile, 1997, p.77.  
1423

 BRANDÃO, Cláudio. A Consciência da Antijuridicidade no Moderno Direito Penal. Revista de 

Informação Legislativa, ano 34, nº 136. Brasília, out-dez 1997, p. 56. 
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sujeito deva fazer para internalizar a norma, menor será a reprovabilidade de sua conduta, e 

vice-versa”1424.  

 

Para Zaffaroni, o que se requer é a “possibilidade do conhecimento denominada 

„valoração paralela na esfera do profano‟ que é  a possibilidade de conhecimento análogo ao 

efetivamente requerido a respeito dos elementos normativos dos tipos penais1425”, 

parafraseando Mezger1426.. O autor cita, neste sentido, a culpabilidade do estudante que se 

apropria de livro de livraria comercial, com a intenção de devolvê-lo após leitura, acreditando 

não ser punível o furto de uso1427, embora saiba incorrer em ilicitude no âmbito da lei civil.   

 

Vê-se que os ensinamentos de Karl Binding se conformam à dogmática penal 

brasileira, tendo mesmo sido determinante na formação do conceito de culpabilidade, visto 

que o conhecimento dos deveres jurídicos – que para o autor são reflexos dos preceitos 

proibitivos que são, em última instância, as normas  -  é absorvido pelo indivíduo “como o ar 

que respira1428.  

 

É necessário, ademais,  que a consciência da ilicitude seja anterior à ação, razão pela 

qual não há como aferir culpabilidade mediante o conhecimento posterior do caráter ilícito da 

conduta.  

 

Dessa forma, o erro decorrente do desconhecimento da ilicitude do fato efetivamente 

ocorrido, caracteriza o erro de proibição, que poderá afastar ou atenuar a culpabilidade, 

subsistindo o dolo, como previsto no art. 21 do CP: “O desconhecimento da lei é inescusável.  

O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de 

                                                 
1424

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro, v. 1. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 533.  
1425

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro, v. 1. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 533. 
1426

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 

222, NR. 30. 
1427

 Mas, como já explicara Antolisei, nos casos em que a elementar do tipo não é alterada pelo erro, 

permanece a culpabilidade. Assim,  “l‟errore sulla legge extrapenale per avere efficacia esimente deve aver 

determinato un errore sul fatto che constituisce il reato”, de modo que se o indivíduo furta livro de livraria, 

acreditando que ele pertence à biblioteca, não há erro escusável, visto que em ambos os casos o objeto furtado é 

alheio. ANTOLISEI, Francesco. Manuale di Diritto Penale. Milano: Dott. A. Giuffrè, 1969, p. 328. 
1428

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 47, 

NR 221. 
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um sexto a um terço”.  É evitável, inescusável ou vencível, e consequentemente reprovável, o 

erro em que se pode exigir que o autor o supere, no sentido da „valoração paralela na esfera do 

profano‟ já anteriormente mencionado.   Seria invencível o erro de alguém “sequestrado 

durante um longo período de tempo não pode saber que, durante seu sequestro, introduziu-se 

um novo delito, vindo a cometê-lo quando liberado”1429. 

 

Nesse mesmo sentido já ensinava Karl Binding, para quem, nos delitos dolosos, a 

consciência da ilicitude é aferida hic et nunc, isto é, no momento em que o indivíduo pratica a 

conduta.  Culpável é, portanto, quem possui a capacidade de adquirir a consciência atual da 

norma[preceito]1430.  

 

Como expõe Cláudio Brandão, o erro de proibição pode ocorrer nas modalidades 

direta, indireta ou mandamental. No erro de proibição direto, o agente “atua sem saber que 

sua conduta é ilícita, por não compreender o conteúdo da proibição da norma, ou por 

compreendê-la mal”1431.  No erro de proibição indireto, o sujeito “conhece o conteúdo da 

proibição da norma, porém pensa que sua conduta está acobertada por uma causa de exclusão 

de antijuridicidade”1432  inexistente juridicamente.   Já o erro mandamental é a falta de 

consciência da ilicitude em relação a uma norma imperativa, abrangendo os crimes omissivos 

próprios e os impróprios1433.   

 

Lembre-se que a dogmática atual se faz valer da classificação das normas[preceitos] 

como formuladas por Karl Binding, que as distinguiu como afirmativas, podendo ser 

imperativas ( preceito proibitivo1434 )  ou concessivas (preceito de determinação1435), ou como 

negativas, que contêm preceitos jurídicos negativos1436. 
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 PUIG, Santiago Mir. Direito Penal. Fundamentos e Teoria do Delito. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2007,  p. 420. 
1430

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 

217. 
1431

 BRANDÃO, Cláudio. Curso de Direito Penal, Parte Geral.  Forense: Rio de Janeiro, 2008, p.250. 
1432

 BRANDÃO, Cláudio. Curso de Direito Penal, Parte Geral.  Forense: Rio de Janeiro, 2008, p. 251.  

Cita, como exemplo, o caso do marido traído que acredita poder matar a esposa acobertado por legítima defesa 

de honra, em razão de viver em comunidade extremamente machista e pouco civilizada.  
1433

 BRANDÃO, Cláudio. Curso de Direito Penal, Parte Geral.  Forense: Rio de Janeiro, 2008, p. 253. 
1434

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976,  p. 

139. 
1435

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, pp. 23 

a 25 e 139. 
1436

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 25. 
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Diferente tratamento é dado ao erro de tipo. Como consta do texto original da 

Exposição de Motivos da Nova Parte Geral do Código Penal1437, no Brasil foi adotada a 

„teoria limitada da culpabilidade‟.  De acordo com essa teoria, o erro quanto às circunstâncias 

que envolvem o fato efetivamente ocorrido, caracterizará o erro de tipo – que exclui o dolo – 

nos termos do caput do art. 20 do CP: “O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de 

crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei”.  

 

Assim, se alguém atira em homem, durante caçada, por confundi-lo com um animal, 

incorre em erro de tipo.  Em suma, o erro de tipo invencível elimina a tipicidade; o erro de 

tipo vencível pode dar lugar ao crime culposo, se previsto nesta modalidade.  Subdivide-se o 

erro de tipo em erro essencial – que exclui o caráter criminoso da ação, como no exemplo 

acima – e em erro acidental – que mantém a adequação típica1438.  

 

Se o erro ocorrer quanto às circunstâncias que envolvem o fato, tal como quando o 

indivíduo percebe que há um fato ocorrendo, mas este fato se apresenta, para o sujeito, 

diferentemente  do fato efetivamente em ocorrência, restará caracterizado igualmente o erro 

de tipo, que exclui o dolo.   

   

Nas palavras de Zaffaroni, “a compreensão da antijuridicidade pertence ao tipo quando 

provém do conhecimento da ausência de uma situação de justificação”1439. Tal erro, 

denominado pela doutrina de „descriminante putativa‟ ou „imaginária‟1440,  está previsto no 

parágrafo primeiro do art. 20 do CP, nos seguintes termos: “É isento de pena quem, por erro 

plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a 

ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como 

crime culposo”.   

 

Tome-se o exemplo do soldado que,  no campo de batalha, imaginando que o vulto 

que se aproxima é o inimigo, mata aliado que retorna ao local por haver conseguido fugir do 

                                                 
1437

 Publicada no Diário do Congresso, Seção II, de 29/03/1984. 
1438

 BRANDÃO, Cláudio. Curso de Direito Penal, Parte Geral.  Forense: Rio de Janeiro, 2008, p. 245. 
1439

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro, v. 1. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 530. 
1440

 ALVES, Roque de Brito. Direito Penal. Parte Geral. Recife: Intergraf, 2004 , p. 236.  
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inimigo1441.  Esse erro, se invencível, afasta o dolo e a culpa; se vencível, afasta o dolo, 

permanecendo a culpa.  

 

O afastamento do dolo da conduta, em razão de o indivíduo imaginar-se justificado 

por uma causa de exclusão de antijuridicidade – legítima defesa, estado de necessidade, estrito 

cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito – é criticado por Zaffaroni, para 

quem a teoria limitada da culpabilidade não esclarece como alguém, “agindo na crença de que 

se encontra numa situação de legítima defesa, desfere cinco tiros para matar outro, atua sem 

dolo”1442. Haveria, segundo o autor, um erro de proibição, como defendido pela teoria estrita 

da culpabilidade1443 que, no entanto, não foi adotada pelo Código Penal brasileiro.   

 

Esses aspectos da culpabilidade foram examinados por Karl Binding, quando afirmou 

que a reprovação decorria, também, da capacidade de subsunção dos fatos à 

norma[preceito]1444.  No entanto, o autor não distinguiu o erro de proibição do erro de tipo, por 

entender que ambos afastariam a capacidade delitual1445.  Para ele, vale a teoria estrita da 

culpabilidade, no sentido de que ao se imaginar, indevidamente, diante de uma causa de 

justificação,  o indivíduo age com culpa por ter transgredido o dever de não fazer algo, que 

lhe era conhecido”1446.  

 

Esse é, talvez, o único aspecto da culpabilidade em que a Teoria da Norma de Karl 

Binding diverge da dogmática penal brasileira, que, como visto,  trata a  suposição equivocada 

de existência de causa de justificação – os casos de descriminantes putativas - como erro de 

tipo. 

 

O Código Penal brasileiro adotou a teoria limitada da culpabilidade em razão de sua 

adequação à teoria dos elementos negativos do tipo.   

 

                                                 
1441

 BRANDÃO, Cláudio. Curso de Direito Penal, Parte Geral.  Forense: Rio de Janeiro, 2008, p. 220. 
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 ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro, v. 1. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008,  p. 530. 
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 ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro, v. 1. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 550. 
1444

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 49. 
1445

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 50. 
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Como expõe Mir Puig, o tipo penal „total‟ é composto por uma parte positiva – a 

norma proibitiva – à qual se deve adicionar a parte negativa do tipo – uma causa de exclusão 

de antijuridicidade.  Logo, na presença da legítima defesa, ou do estado de necessidade, por 

exemplo, ainda que imaginários (putativos), o tipo „total‟ não se perfaz, pois a “existência de 

causas de justificação (reais ou imaginárias) exclui a presença da hipótese de fato 

antijurídico”1447.     

 

Para a teoria tradicional, ao contrário, a causa de exclusão de antijuridicidade não 

apaga ou elide o tipo, apenas o justifica, tratando-o como „conduta típica justificada‟.   

 

Nesse sentido entende Karl Binding que as excludentes de ilicitude – como a legítima 

defesa – significam regras de exceção, como ocorre com a hipótese de  legítima defesa1448.    

 

Por acomodar-se à teoria dos elementos negativos do tipo, que foi a adotada pelo 

Código Penal brasileiro em seu art. 21, § 1º, a descriminante putativa é tratada como erro de 

tipo, e não erro de proibição.  

 

Quanto ao outro elemento informador da culpabilidade,  a inexigibilidade de conduta 

diversa, deve-se ressaltar que ela  pode ocorrer  nos dois casos previstos no Código Penal  

(obediência hierárquica e coação moral irresistível), ou por qualquer das causas supralegais de 

exclusão, admitidas pela doutrina e pela jurisprudência, ou ainda  “sempre que não houver 

liberdade de opção no caso concreto”1449, como no estado de necessidade exculpante e nas 

imposições do poder empregatício, por exemplo.  

 

Segundo Goldschmidt, as causas de exclusão de culpabilidade não devem ser 

taxativas, podendo haver causas „supralegais‟, reconhecidas a critério valorativo do juiz.  Este 

autor entende que há motivos, para o „homem médio‟,  que o ordenamento jurídico deve 

                                                                                                                                                         
1446

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 48, 
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 PUIG, Santiago Mir. Direito Penal. Fundamentos e Teoria do Delito. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2007, p. 390. 
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 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, pp. 42 
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 BRANDÃO, Cláudio. Culpabilidade: sua análise na dogmática e no direito penal brasileiro.  Revista 
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reconhecer como superiores à representação da norma de dever, e que seriam, justamente, as 

causas de exculpação supralegais1450.  

 

Indagando-se se o reconhecimento de causas de exclusão de culpabilidade baseadas 

em „motivos‟ (causas de exculpação) não previstos em lei, fragilizaria o direito – num 

processo que denominou de “osteomalaxía” do direito – Goldschmidt reflete que o 

reconhecimento de causas de justificação (causas de exclusão de antijuridicidade) baseadas na 

ponderação de interesses – como nos casos de legítima defesa e estado de necessidade – são 

pacificamente aceitas nos tribunais, sem qualquer prejuízo à segurança jurídica1451. Desta 

forma, de mesmo modo, pode-se acatar causas supralegais de exculpação, sem riscos de 

fragilizar o direito.  

 

De modo análogo ensinou Freudenthal, para quem há possibilidade de aplicação, por 

analogia, de causas  supra legais da exigibilidade de conduta diversa.   Pode-se inferir, deste 

posicionamento, que seriam admitidas, também por este autor, como por Goldschmidt, outras 

causas de exculpação.  Neste sentido, afirma que: 

 

No se puede replicar que el Derecho vigente, en sus disposiciones sobre el 

estado de necesidad, señale limites a los casos para los que quiere reconocer un 

efecto de impunidad al carácter inevitable de lo realizado. Al contrario, esta 

„causa de inculpabilidade‟ debiera ser aplicada análogamente a todos os casos de 

inevitabilidad
1452

 . 

 

A jurisprudência e a doutrina1453 brasileiras têm adotado, pacificamente, as causas 

supralegais de exclusão da culpabilidade.  
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 Goldschmidt cita a absolvição do marido, da acusação de lenocínio, porque não se podia exigir que 

pusesse fim à impudícia de sua mulher. GOLDSCHMIDT, James. La Concepción Normativa da la 

Culpabilidad. Buenos Aires: B de F, 2002,  p. 118. 
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 GOLDSCHMIDT, James. La Concepción Normativa da la Culpabilidad. Buenos Aires: B de F, 2002,  

p. 121. 
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 FREUDENTHAL, Berthold. Culpabilidad y reproche em el derecho penal. Buenos Aires: Julio César 

Faira, 2003, p. 85. 
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Ressalte-se que as causas de exclusão de culpabilidade, para Goldschmidt, têm como 

parâmetro de reconhecimento o „homem médio‟1454.   Apesar de reconhecer que a  

desconsideração das características individuais do sujeito – exceto nos casos de 

imputabilidade por patologias – pode levar ao castigo da simples estupidez, Goldschmidt 

alerta também que, se for levada em conta a capacidade para „motivação‟ do indivíduo, corre-

se o risco de desculpar-se o delinquente por convicção1455. Tal posição, relativamente às 

condições do „homem médio‟, difere da tendência adotada no Código Penal brasileiro, que 

toma em consideração as circunstâncias especiais que envolvem o autor, como indivíduo1456.  

 

É nesse sentido, em que há consonância com a dogmática penal brasileira atual, que 

Karl  Binding ensinava ser a culpabilidade um juízo de reprovação existencial do 

indivíduo1457.  
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4.  O consequente da regra matriz do crime de sonegação fiscal 
 

Da incidência da regra matriz resulta  a produção dos efeitos jurídicos.   A relação 

jurídica é, assim, a consequência da incidência da regra matriz.     

 

Para Pontes de Miranda, tal consequência é, em geral, a relação jurídica1458.   Segundo 

o „princípio da causalidade jurídica da eficácia jurídica‟1459,  a causa suficiente dos efeitos 

decorrentes da incidência da regra jurídica é a própria incidência. 

 

No âmbito penal, é da aplicação da regra matriz  que se chega à produção de efeitos – 

a punição imposta ao agente individual1460.  Como explica Karl Binding, a lei penal é uma 

“regra jurídica que regula a formação, o conteúdo e o fim das relações jurídico-penais que se 

estabelecem entre o titular do direito de punir e o criminoso”1461. 

 

No mesmo sentido, Paulo de Barros Carvalho afirma que toda consequência jurídica é 

a instalação de uma relação jurídica, estabelecendo um vínculo jurídico entre pessoas.  

Corroborando Pontes de Miranda, Paulo de Barros Carvalho ensina que, desse vínculo, 

surgem os direitos subjetivos e os deveres jurídicos1462.  

 

Assim, da incidência da regra matriz decorre o surgimento das relações jurídicas, 

configurando, assim, a dinâmica jurídica1463.   No âmbito penal, é da incidência da regra que 

surge o direito subjetivo à constrição1464 e o dever jurídico de obediência à norma[preceito]1465. 
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Lembre-se que a simples existência da norma[preceito] não é suficiente para criar 

deveres concretos, nem tampouco direitos subjetivos.  É necessária sua incidência a um caso 

concreto, nos termos da Teoria da Norma de Karl Binding, adotada nesta tese1466.  

 

A estrutura da regra matriz, em Paulo de Barros Carvalho  contém a prótase – suposto 

ou hipótese, conjunto de critérios para a identificação do fato -  que, concretizada, determina a 

incidência de certa consequência prevista, a apótese1467.  

 

Aproximam-se Paulo de Barros Carvalho e Hans Kelsen da Teoria da Norma, quando 

compõem os momentos lógicos de incidência da regra matriz contendo um juízo hipotético: se 

„hipótese‟ então deve ser  „consequência‟. 

 

Além das  características da regra matriz referentes ao antecedente - a abstração e  a 

generalidade – acrescenta-se a  „respeitabilidade‟ ou „infalibilidade‟1468, que se relaciona ao 

consequente da regra matriz. 

 

Caracteriza a regra matriz  a sua incidência inexorável. Ressalta von Tuhr que “ de la 

obediencia voluntaria y el de la coerción estatal, consiste la singular causalidad jurídica que 

designamos como fuerza o eficacia de la ley”1469.   

 

Nesse mesmo sentido, explica Pontes de Miranda que a respeitabilidade ou incidência 

“independe dos efeitos que, efetivamente, a norma jurídica – e a regra matriz que lhe dá 

estrutura - é capaz de produzir e produz1470.  

 

Paulo de Barros Carvalho discorda da inexorabilidade da incidência.  Exemplifica com 

a hipótese de um comerciante revender mercadoria, em operação sujeita a tributação do 
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 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Tomo I. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970, 

pp. 6 a 13.  Reitere-se que o autor se refere apenas à „regra jurídica‟, isto é, ao antecedente da regra matriz, ou à 

prótese da regra matriz.     
1469

 TUHR, Andreas von. Teoria General del Derecho Civil Aleman. Volumen II. Los Hechos Juridicos. 

Buenos Aires: Depalma, 1947, p. 4. 
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ICMS, sem emissão de nota fiscal e sem registro da operação tributável.  Supõe ainda o autor 

de a autoridade estatal competente nunca vir tomar conhecimento da venda. Conclui o autor 

que “juridicamente não aconteceu o fato e, portanto, nenhuma operação tributária se 

instalou”1471. 

    

Diverge-se dessa conclusão, pois o que ocorre, de fato, com a prática do fato gerador – 

a venda da mercadoria – é  o surgimento da obrigação tributária principal. Houve, portanto, a 

incidência da norma jurídica tributária.   

 

No entanto, passados cinco anos sem que tenha sido efetuado o lançamento – seja por 

homologação, com procedimentos a cargo do contribuinte, seja de ofício, a cargo da 

autoridade fiscal – dá-se a incidência de outra regra: a que prevê a decadência do direito de 

constituir o crédito tributário pelo lançamento.  Essa norma jurídica incide, igualmente, de 

modo inexorável, extinguindo o crédito tributário nos termos do art. 151 do Código Tributário 

Nacional.  

 

Assim, ao contrário do que conclui Paulo de Barros Carvalho, a venda ocorreu, no 

mundo dos fatos e,  no mundo jurídico, pela incidência da norma jurídica .  E, cinco anos 

após, tal fato é considerado extinto, pela decadência, também em razão da incidência de outra 

norma jurídica.  

 

Tais conclusões, presentes na dogmática tributária nacional atual, estão em perfeita 

consonância com a Teoria da Norma de Karl Binding, para quem a eficácia real da lei penal 

não constitui sua característica essencial1472.  

 

No campo penal, praticada a conduta típica – a supressão ou redução de tributo 

mediante fraude – ocorrido está o delito.  No entanto, não sendo verificado o crime, passado o 

prazo prescricional, incide sobre o mesmo suporte fático a norma jurídica penal que prevê a 

prescrição da pretensão punitiva do Estado, extinguindo a punibilidade do crime.   Não se 

                                                                                                                                                         
1470

 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Tomo I. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970, 

p. 11. 
1471

 CARVALHO, Paulo de Barros.  Direito Tributário. Fundamentos Jurídicos da Incidência. São Paulo: 

Saraiva, 2009, p. 115. 
1472

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 69. 
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pode falar, no entanto, que o fato não ocorreu.  Nesse sentido, ocorre algo similar à teoria dos 

elementos negativos do tipo1473.   

 

Retornando ao pensamento de Karl Binding, pode-se afirmar que sonegação fiscal, 

bem como a revenda de mercadoria, nos dois exemplos dados, são fatos que foram 

„tipificados‟ pelas respectivas normas[preceitos], em razão da incidência das respectivas 

regras matrizes.  Mas, posteriormente, foram excepcionados1474 pela incidência de outras 

regras matrizes, isto é, por outras  normas[preceitos] ( a da prescrição penal e a da decadência 

do direito de lançar, conforme o caso) estruturadas sob forma das correspondentes regras 

matrizes.  

    

Também é irrelevante para o direito a causa da respeitabilidade.  Para Karl Binding, a 

norma vincula1475. É necessário distinguir a vinculação da imperatividade, esclarecendo que o 

primeiro conceito corresponde à incidência, enquanto o segundo, à tutela jurídica da 

incidência1476.    Paulo de Barros Carvalho prefere denominar a vinculação de „coercibilidade‟ 

e a imperativadade, de „coatividade‟ ou „execução forçada da norma‟1477.  

 

Enfim, o direito tem por objeto normas ou regras jurídicas estruturadas sob a forma de 

regras matrizes que,  por força de sua incidência sobre os fatos do mundo,  produzem efeitos, 

sendo tais efeitos as consequências jurídicas nelas previstas.  

 

                                                 
1473

 Mir Puig, o tipo penal „total‟ é composto por uma parte positiva – a norma proibitiva – à qual se deve 

adicionar a parte negativa do tipo – uma causa de exclusão de antijuridicidade.  Logo, na presença da legítima 

defesa, ou do estado de necessidade, por exemplo, ainda que imaginários (putativos), o tipo „total‟ não se perfaz, 

pois a “existência de causas de justificação (reais ou imaginárias) exclui a presença da hipótese de fato 

antijurídico”. PUIG, Santiago Mir. Direito Penal. Fundamentos e Teoria do Delito. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2007, p. 390. 
1474

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, pp. 42 

e 43. 
1475

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 

171. 
1476

 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Tomo I. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970, 

p. 14. 
1477

 CARVALHO, Paulo de Barros. Teoria da Norma Tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981, 

p. 20 e 21. 
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Pontes de Miranda clarifica, em seu sistema, o princípio da ultratividade da lei 

penal1478 e também da lei tributária1479, quando afirma que  o suporte fático deve ser 

considerado no momento em que se dá a incidência – isto é, no momento em que ocorra o fato 

descrito no antecedente da regra matriz  -  e não no momento em que sejam produzidos os 

efeitos jurídicos1480.       

 

A aplicação retroativa da lei só se admite, em ambos os casos, quanto se trata das 

sanções, e  in bonam partem.1481 

 

Ademais, em uma mesma regra jurídica, pode haver vários elementos do suporte 

fático,  que devam ocorrer de forma sucessiva  ou simultânea.   Assim, para a compra e venda 

de imóvel exige-se a escritura pública e posterior transcrição no registro de imóveis1482.  

 

Esclarece ainda  Pontes de Miranda que o mesmo fato do mundo pode ser suporte 

fático de mais de uma „regra jurídica‟  e produzir efeitos distintos1483.  O homicídio, por 

exemplo, é suporte fático contido no antecedente de, ao menos,  duas regras matrizes,  uma de 

direito civil – a que determina a extinção da personalidade jurídica do de cujus – e outra de 

direito penal – a que tipifica o fato causador dessa extinção.  

 

De mesmo modo, sobre a supressão de tributo mediante fraude incidem regras 

matrizes, uma delas tributária – a que prevê a hipótese de incidência tributária – e a outra a 

penal – que caracteriza como delito a falta, fraudulenta, de pagamento do tributo.  

                                                 
1478

 No direito penal, como no direito tributário, aplica-se à infração a lei vigente à época do fato
1478

: tempus 

regit actum. Para determinação da época do crime, aplica-se o princípio da atividade, isto é, considera-se 

praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado (art. 4º do CP). 
1479

 Como o efeito do lançamento é meramente declaratório da ocorrência do fato gerador, o art. 144 do 

Código Tributário Nacional define que: “o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da 

obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. 
1480

 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Tomo I. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970, 

p. 30. 
1481

 No campo penal, a lei retroage nos casos previstos no art. 2º, caput e seu parágrafo único, do Código 

Penal
1481

. Ambos os dispositivos prevêem retroação da lei mais benéfica ao agente – lex mitior -  ainda que já 

transitada em julgado a sentença condenatória. São os casos denominados pela doutrina de abolitio criminis  e de 

novatio legis in melius (ou lex mitior):Em direito tributário, a lei mais favorável ao sujeito passivo, em virtude 

do princípio da retroatividade benigna (art. 106, II,  do CTN).   
1482

 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Tomo I. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970,  

p. 29. 
1483

 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Tomo I. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970,  

p. 27. 
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Da incidência de cada uma desses regras matrizes surgem efeitos distintos: o dever de 

pagar o tributo e seus acessórios (penalidade pecuniária e juros), no primeiro caso,  e o dever 

de submeter-se à pena privativa de liberdade, e multa, no segundo.   

 

Os termos da relação jurídica são, para Pontes de Miranda,  as pessoas – naturais ou 

jurídicas  -  que podem  situar-se no pólo ativo ou passivo1484, ou seja, são os sujeitos de 

direitos e pretensões, ou deveres e obrigações, respectivamente.  Já o conteúdo da relação 

jurídica é sempre um direito, ou mais de um1485.   

 

Paulo de Barros Carvalho, acompanhando a tradicional definição de relação jurídica, 

informa que seus  termos são os sujeitos e o objeto.  O autor dá aos sujeitos a denominação de 

„critério pessoal‟ e ao objeto, „critério quantitativo‟, pois o objeto da relação, para o direito 

tributário, é a obrigação tributária principal, o montante do tributo devido pelo sujeito passivo 

(devedor) ao sujeito ativo (credor)1486:  

 

(i) elemento pessoal : são as pessoas envolvidas na ocorrência do fato, ou porque o 

fato a elas digam respeito (morte), ou porque os fatos atinjam sua esfera jurídica, ou se 

refiram à sua conduta1487.   No direito tributário, o elemento pessoal  diz respeito à definição 

dos sujeitos ativo (que fiscaliza, lança e exige o pagamento) e passivo (contribuinte ou 

responsável, é aquele obrigado ao pagamento do tributo) da relação tributária. No âmbito do 

direito penal, o sujeito ativo é aquele que pratica o fato previsto na regra, enquanto o passivo 

– além de ser, mediatamente, o Estado – é a pessoa titular do bem jurídico lesado ou 

ameaçado de lesão.  

  

                                                 
1484

 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Tomo I. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970, 

p, 126. 
1485

 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Tomo I. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970, 

p. 124. 
1486

 CARVALHO, Paulo de Barros.  Direito Tributário. Fundamentos Jurídicos da Incidência. São Paulo: 

Saraiva, 2009, p. 113. 
1487

 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Tomo I. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970, 

p. 24. 
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(ii) elemento quantitativo:  é o montante do dever jurídico previsto na norma. No 

direito penal, é representado pela qualidade e quantidade da pena. No direito tributário, pelo 

montante do tributo e acessórios.  

 

Deve-se ressaltar que Paulo de Barros Carvalho, ao contrário de Pontes de Miranda e 

similarmente a Hans Kelsen, não distinguiu incidência e aplicação da norma jurídica, pois 

congregou em sua „regra matriz de incidência‟ os dois fenômenos identificados isoladamente 

por Pontes de Miranda.   

 

Isto é, compôs sua regra matriz  com o antecedente e  o consequente, ou seja, com o  

suporte fático e da relação jurídica, respectivamente. O autor afirma, inclusive, ser descabida 

a distinção entre incidência e aplicação1488.    
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5.   Exame da incidência da regra matriz do crime de sonegação fiscal  
 

 

5.1 A norma que tipifica o crime de sonegação fiscal 

 

Entre os tipos penais que caracterizam os crimes contra a ordem tributária cometidos 

por particulares – os arts. 1º e 2º da Lei nº 8.137/1990 e 168-A e 337-A do Código Penal – 

será objeto de análise detalhada o delito do caput do art. 1º da referida lei.  

 

Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir 

tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes 

condutas: 

I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades 

fazendárias; 

II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou 

omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei 

fiscal; 

III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou 

qualquer outro documento relativo à operação tributável; 

IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba 

ou deva saber falso ou inexato; 

V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou 

documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, 

efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação. 

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 

 

5.2 A regra matriz que estrutura o crime de sonegação 

 

Partindo das ideias de Pontes de Miranda, adaptando-as àquelas de Hans Kelsen, Karl 

Binding e Paulo de Barros Carvalho1489, pode-se afirmar que toda norma jurídica terá a 

estrutura de uma regra matriz: um antecedente descritivo (o suporte fático da incidência, de 

                                                                                                                                                         
1488

 CARVALHO, Paulo de Barros.  Direito Tributário. Fundamentos Jurídicos da Incidência. São 

Paulo,:Saraiva, 2009, p. 8. 
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Pontes de Miranda) e um consequente prescritivo  (ou o resultado da aplicação normativa de 

Pontes de Miranda, a relação jurídica), conectados por um fator deôntico, o dever ser.   

 

Os aspectos distintivos entre os autores decorrem de que Pontes de Miranda 1490 

explicita que sua análise dos componentes da regra jurídica é efetuada de  modo separado, 

distinguindo os momentos lógicos da dinâmica jurídica.  

 

Paulo de Barros Carvalho, por agregar o antecedente e o consequente na regra matriz, 

denomina a norma primária kelseniana de „proposição-consequente‟1491 ,  que surge da 

implicação normativa.    

 

Transcreve-se o trecho abaixo, a fim de esclarecer a idéia central do autor, que será 

seguida nesta tese:  

 

“duas são as estruturas que formam a norma completa: a da norma 

primária e a da norma secundária, como duas , igualmente,  são as proposições 

intra-normativas: proposição-antecedente e proposição-consequente.  Quanto ao 

procedimento lógico, duas novamente são as operações: subsunção do fato 

concreto à classe de fatos descrita na hipótese e relação de causalidade jurídica 

entre o fato concreto e o efeito previsto no consequente, por força da implicação 

normativa”
 1492

.    

 

O autor traduz essas palavras em símbolos, por meio da seguinte fórmula: 

 

 

F € Hn  → Rj1493, 

 

                                                                                                                                                         
1489

 CARVALHO, Paulo de Barros.  Direito Tributário. Fundamentos Jurídicos da Incidência. São 

Paulo,:Saraiva, 2009 p. 12. 
1490

 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Tomo I. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970, 

p. 18. 
1491

 CARVALHO, Paulo de Barros.  Direito Tributário. Fundamentos Jurídicos da Incidência. São Paulo: 

Saraiva, 2009, p. 116. 
1492

 CARVALHO, Paulo de Barros.  Direito Tributário. Fundamentos Jurídicos da Incidência. São 

Paulo,:Saraiva, 2009, p. 116. 
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onde: 

 

F = é o fato descrito na hipótese normativa 

Hn = hipótese normativa 

Rj = consequência jurídica 

 

 

Vê-se que, para Paulo de Barros Carvalho,  as operações lógicas que compõem a 

dinâmica do sistema jurídico, de subsunção e de implicação1494,  estão previstas na regra 

matriz que dá estrutura a uma única  norma jurídica.  

 

Enfim, a regra matriz contempla a “descrição de um fato „F‟ que, ocorrido no plano da 

realidade físico-social, fará nascer uma relação jurídica (S‟RS‟‟) entre dois sujeitos de 

direito”1495.  

 

Concluindo, a  relação jurídica que se estabelece pela „subsunção + implicação‟ (para 

Paulo de Barros Carvalho)   ou vinculação da norma[preceito] (para Karl Binding), apresenta, 

em sua forma completa,  a seguinte estrutura lógica1496: 

 

 

Se (antecedente) então (consequência) 

 

 

Antecedente:  

 

                                                                                                                                                         
1493

 CARVALHO, Paulo de Barros.  Direito Tributário. Fundamentos Jurídicos da Incidência. São 

Paulo,:Saraiva, 2009, p. 11. 
1494

 Lembre-se que Pontes de Miranda chama a „subsunção‟ de „incidência‟, e a „implicação‟ de „aplicação‟. 

MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Tomo I. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970, p. 18. 
1495

 CARVALHO, Paulo de Barros.  Direito Tributário. Fundamentos Jurídicos da Incidência. São Paulo: 

Saraiva, 2009, p. 12. 
1496

 CARVALHO, Paulo de Barros. Teoria da Norma Tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981, 

p. 69. 
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Elemento material:   núcleo ou cerne do suporte fático, a ação ou conduta típica e 

antijurídica, considerando-se os elementos normativos do tipo e correspondendo à vontade 

humana transformada em realidade, nele incluída a causalidade; 

Elemento subjetivo, ou culpabilidade 1497: o conhecimento do preceito contido na 

norma e a capacidade de determinar-se de acordo com o preceito; 

Elemento espacial : espaço em que o fato tem lugar.  É o local onde o fato típico 

ocorre; 

Elemento temporal:  tempo em que se dá por ocorrido o fato; 

 

Consequente: 

 

Elemento pessoal : sujeito ativo, aquele que pratica o fato previsto na hipótese da regra 

matriz e sujeito  passivo, o titular do bem jurídico lesado; 

Elemento quantitativo: pena  

 

 

No âmbito do direito penal, exemplifica-se com o tipo do art. 1º da Lei nº 

8.137/19901498.   

 

Nesse dispositivo é previsto um único delito – suprimir ou reduzir tributo – cabendo 

aos seus incisos relacionar as formas como ele pode ocorrer.  

 

No caso do art. 1º da Lei nº 8.137/1990, como afirma a doutrina dominante1499, o bem 

jurídico tutelado é o erário. O bem jurídico mediato, ou indireto, são os interesses sociais – 

como educação e saúde, por exemplo – viabilizados pelos recursos financeiros do Estado.  O 

objeto da tutela é o tributo, entre os quais o imposto de renda da pessoa física. 

 

                                                 
1497

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, pp. 43 

a 50. 
1498

 Lei nº 8.137/1990, art. 1º:Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou 

contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: I – omitir informação, ou prestar 

informação falsa;(...) 
1499

 Diversos autores, relacionados nas referências bibliográficas, tratam do assunto, entre eles Maria Beatrice 

Mirri, Joaquín Delgado García, Héctor Villegas, Alberto Xavier, Fernando Sainz de Bujanda, Sacha Calmon 

Navarro Coelho e Andréas Eisele.  
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A regra matriz que define  o crime de sonegação fiscal pode ser retratada da seguinte 

forma, quando se considera o tipo alternativo múltiplo do caput do art. 1º da cita lei, e seu 

inciso I: 

 

Suprimir imposto de renda  mediante omissão de informação 

DEVE SER 

Pena: reclusão, de 2 a 5 anos e multa 

 

 

No campo tributário, a regra matriz do imposto sobre a renda das pessoas físicas1500, é : 

 

Auferir renda 

DEVE SER 

Pagar imposto de renda 

 

Constata-se que, entre os elementos que compõem o suporte fático  -  o antecedente da 

regra matriz - não há qualquer referência a elementos subjetivos, mas unicamente a elementos 

objetivos e normativos.   

 

Supondo-se que o „auferir renda‟ seja, por sua vez, a consequência prevista em outra 

regra matriz, que tenha por suporte fático uma presunção, como ocorre naquela prevista no 

art. 42 da Lei nº 9.430/19961501: 

 

 

Ser titular de créditos bancários de origem não comprovada 

 

DEVE SER 

Auferir renda 

                                                 
1500

 Lei nº 7.713/1988, art.  3º O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, 

ressalvado o disposto nos arts. 9º a 14 desta Lei.  

§ 1º Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os 

alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também 

entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. 
1501

 Lei nº 9.430/1996, art. 42 Caracterizam-se também como omissão de receita ou de rendimento, sujeitos a 

lançamento de ofício, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição 
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Como exposto, para Pontes de Miranda o mesmo fato do mundo pode ser suporte 

fático de mais de uma regra jurídica e produzir efeitos distintos, ou seja, ensejar o 

estabelecimento de diversas relações jurídicas1502.   

 

Essas regras matrizes (art. 42 da Lei nº 9.430/1996; § 1º do art. 3º da Lei nº 

7.713/1988; e inciso I do art. 1º da Lei nº 8.137/1990) encontram-se diante de uma mesmo 

suporte fático, que vai sendo  „colorido‟  juridicamente,  sendo que dessa „coloração‟ vão  

surgindo  sucessivas relações jurídicas.  A dinâmica jurídica é caracterizada por sucessivos 

momentos lógicos de subsunção e implicação.  

 

A sequência  desses procedimentos lógicos resulta na seguinte regra matriz:   

 

Ser titular de créditos bancários de origem não comprovada 

DEVE SER 

Pena: reclusão, de 2 a 5 anos e multa 

 

5.3 A norma [preceito] do crime de sonegação fiscal   

 

Retornando à doutrina de Karl Binding1503, segundo o qual a partir das 

normas[preceitos]  são produzidas normas[leis] e, acrescentando a estrutura lógica dada à 

norma[lei] em questão, conforme Paulo de Barros Carvalho1504, segundo a formulação anterior 

F € Hn  → Rj1505, tem-se:   

 

Norma[preceito]:  Não serás titular de créditos bancários de origem não comprovada. 

 

                                                                                                                                                         
financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente intimada, não comprove, mediante 

documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. 
1502

 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Tomo I. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970,  

p. 27. 
1503

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, pp.37 

a 42. 
1504

 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 286 a 296. 
1505

 CARVALHO, Paulo de Barros.  Direito Tributário. Fundamentos Jurídicos da Incidência. São Paulo: 

Saraiva, 2009, p. 11. 
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6. A verificação da capacidade delitual, ou culpabilidade, na 
norma[preceito] “Não serás titular de créditos bancários de origem não 
comprovada” 
 

 

Como ensinado por Karl Binding, a configuração do crime requer a caracterização da 

capacidade delitual do indivíduo.  

 

Essa capacidade delitual, que nada mais é que a culpabilidade ou juízo de reprovação 

existencial do autor, refere-se ao “poder de conhecer a natureza do ato em relação à norma e 

mantê-lo em harmonia com a mesma”1506.   

 

Como visto anteriormente, a culpabilidade, para Karl Binding, exige um duplo juízo 

de capacidade: (i) capacidade de conhecer a norma[preceito] ou capacidade de conhecer o 

dever; e (ii) capacidade de conhecer os fatos que se apresentam e de associar esses fatos à 

norma[preceito] ou capacidade de cumprir o dever.  Lembre-se que, segundo Binding, o dever 

de que se fala é o dever de obedecer à norma[preceito]. 

 

Por essa razão, defende-se, nesta tese, que a culpabilidade há de ser verificada no 

âmbito do antecedente da regra matriz.  

 

Mais precisamente, é preciso que o indivíduo apresente, in concreto, ambas as 

capacidades  – de conhecer  e de cumprir o dever – em relação a todos os elementos que 

compõem a regra matriz derivada da norma[lei] que decorreu da norma[preceito].  

 

Neste ínterim, lembram-se  os caminhos lógicos percorridos por Karl Binding, em sua 

formulação norma[preceito] e lei e por Paulo de Barros Carvalho, em relação à norma[lei] e 

regra matriz, expostos nos itens precedentes deste mesmo capítulo. 

 

Ressalte-se, ademais, que os aspectos da regra matriz, repleta de elementos 

normativos, foram esclarecidos no capítulo II desta tese. 

 

                                                 
1506

 KAUFMANN, Armin. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Rio Sociedade Cultural, 1976, p. 46. 
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Foi formulada a regra matriz resultante da incidência dos seguintes dispositivos legais: 

art. 42 da Lei nº 9.430/1996, art. 3º da Lei nº 7.713/1988 e art. 1º, inc. I, da Lei nº 8.137/1990, 

que resultou no antecedente “Ser titular de créditos bancários de origem não comprovada”. 

 

A este antecedente foi associado o consequente, por meio do  fator deôntico – o dever 

ser – a “pena: reclusão de 2 a 5 anos”.  

 

Pode-se afirmar que a aplicação do consequente (a pena) ao antecedente da regra 

matriz exige, cumulativamente,   as capacidades de conhecer e de cumprir o  dever, sendo 

esse dever  o obedecer à norma[preceito]. 

 

Ocorre que a norma[preceito] da qual surgiu o antecedente da regra matriz resultante 

das incidências, por ser dotado de natureza penal, nos termos da Teoria da Norma de Karl 

Binding, contém uma  proibição do tipo: Não serás titular de depósitos bancários de origem 

não comprovada, pois assim não terás auferidos renda e assim não terás suprimido tributo 

mediante omissão de informações. 

 

A culpabilidade requer, portanto, que o agente tenha possuído, hic et nunc, as 

capacidades de cumprir e de obedecer ao dever, em relação a:   

 

(1) não ser titular de  conta bancária; 

 

(2) não ter recebido créditos (depósitos) nesta conta bancária; 

 

(3) não serem esses créditos de origem não comprovada, isto é, não correspondentes a 

rendas já submetidas à tributação ou, caso contrário, não sujeitas à tributação, como ocorre 

nos casos de imunidade e isenção.  

 

Nesse momento,  – que não é cronológico, mas lógico - aplica-se uma presunção legal, 

que independe inteiramente da capacidade do indivíduo de conhecer e cumprir o dever.  

 

Essa presunção, ínsita no art. 42 da Lei nº 9.430/1996,  é: 
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(4) depósitos bancários de origem não comprovada significam, legalmente, renda 

auferida   

 

A partir da aplicação dessa presunção,  retorna-se à sequência lógica de verificação 

das capacidades do agente, em relação a: 

 

(5) não deixar de informar a renda auferida 

 

(6) não deixar de  pagar o imposto de renda correspondente à renda auferida 

 

Logo, ainda que se possa aferir a capacidade delitual do agente em relação aos 

momentos (1) a (3) e (5) a (6), tal verificação é impossível em relação ao momento (4).  

 

Isso  porque, neste momento (4), não há qualquer participação do autor, tornando 

irrespondíveis as duas questões essenciais à demonstração da culpabilidade, relativas à 

capacidade de perceber a ilicitude das ações  e de determinar sua conduta de acordo com essa 

consciência da ilicitude.     

 

As questões são: 

 

É possível averiguar se houve, no momento em que a presunção se aplicou ao fato 

concreto,   capacidade, do agente  de adquirir a consciência atual da norma[preceito] que 

determinava “Não serás titular de créditos bancários de origem não comprovada”, sob pena de 

reclusão de 2 a 5 anos e multa? 

 

É possível averiguar se houve, no momento em que a presunção se aplicou ao fato 

concreto,  a subsunção dos fatos, em todos os seus componentes e meios,  à norma[preceito] 

que determinava “Não serás titular de créditos bancários de origem não comprovada”, sob 

pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa?  
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A resposta é evidente.  Note-se que o direito tributário utiliza-se da presunção legal 

prevista no art. 42 da Lei n9.430/1996 para tomar como fato provado a percepção de renda, a 

partir da comprovação da existência dos depósitos.   

No entanto,  tal presunção não é capaz de produzir efeitos penais, haja vista a total 

impossibilidade de presunção de capacidade delitual,  ou culpabilidade.   
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