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RESUMO 
 
 
 
Cavalcanti, Eduardo Muniz Machado. Delimitação do “direito ao silêncio” à esfera 
tributária em face do dever de colaboração dos contribuintes: um estudo sobre a natureza 
jurídica e aplicabilidade da norma constitucional que garante o direito de permanecer 
calado ao âmbito tributário sancionador. 2004. 205 p. Dissertação Mestrado – Centro de 
Ciências Jurídicas/ Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, 
Recife 
  
 
 
 
 
 
A presente dissertação procura delinear a aplicabilidade do direito ao silêncio, princípio 
consagrado pela Constituição Federal de 1988, descrito no inciso LXIII do art. 5˚, o qual 
garante ao preso o direito de permanecer calado, à esfera tributária. Não há dúvidas quanto 
à eficácia de tal dispositivo ao contexto penal, como assim revela a legislação processual 
quando possibilita ao investigado, indiciado ou acusado, a possibilidade de confessar, 
negar, silenciar ou mentir em prol de sua defesa. Tal entendimento é pacificamente aceito 
por nossa doutrina e pelos Tribunais Superiores. Entretanto, ao analisarmos a questão sob a 
ótica tributária sancionadora, o princípio em comento não é tranqüilamente aceito. O 
primeiro capítulo revela a identificação do mencionado dispositivo como princípio jurídico, 
que em seu núcleo, transcende um conteúdo mínimo de regra, ou seja, “o preso será 
informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado”. Esta admissão tem 
como conseqüência sua inserção aos mais diversos contextos jurídicos. No segundo 
capítulo, enfrenta-se sua inserção ao âmbito tributário, utilizando-se, para tanto, da doutrina 
e jurisprudência espanhola, norte-americana, e, essencialmente, brasileira. Por fim, em 
conseqüência do resultado a que se chega no transcorrer do trabalho, no terceiro capítulo, 
inevitável a análise da colisão principiológica gerada pela interferência do direito ao 
silêncio no contexto tributário em face do dever de pagar impostos, consubstanciado no 
dever de solidariedade, dogmaticamente formulado sob o princípio da capacidade 
contributiva.             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Direito ao Silêncio, Dever de Pagar Impostos, Sanções Tributárias.  
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ABSTRACT 
 
 
 
 
Cavalcanti, Eduardo Muniz Machado. Limitation of the “right of silence” in the tributary 
realm: study of the legal nature and the applicability of the constitutional law that 
guarantees the right of being in silence on the context tributary sanctions.2004. 205 p. 
Master Degree – Law Science Center/Law College of Recife, Federal University of 
Pernambuco, Recife 

 
 
 
 
 
 
 
The present thesis tries to delineate the applicability of the right of silence, which was 
enhanced by the Brazilian Federal Constitution of 1988, as described on item LXIII of the 
5th article, guaranteeing the right of being in silence to the one in jail within the tributary 
context. There is no doubt about the legal efficacy of such rule in the penal context, 
according to the possibility offered by the proceeding rules that allow the indicated or 
investigated ones the right to confess, deny, keep silent or lie in the name of their defense.  
This position is pacifically accepted by the law doctrine and by the High Courts. However, 
by analyzing this question in accordance with the tributary sanction rules, the principle is 
not easily accepted. The first chapter reveals the identification of the mentioned principle as 
a legal statement, which in its inner aim transcends the minimum context of the rule, 
meaning that “the prisoner will be informed about his rights, including the right to be in 
silence”. Consequently, conferring the use of this right offers the prisoner diverse legal 
situations. On the second chapter, the use of this tributary right is faced according to the 
Spanish doctrine and jurisprudence, as well as North American and, essentially, the 
Brazilian jurisprudence records. Finally, as a consequence of the result accomplished along 
the research process, the third chapter analyses the shock generated with the interference of 
the right of silence in the tributary law area against the tax obligations of duty payment, 
based on the solidarity duty, dogmatically formulated under the principle of the tributary 
contributive capacity.          
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Right to be in Silence, Duty to Pay Taxes, Sanctions Tributary. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
    Tradicionalmente o Estado vem sendo posto no patamar elevado, 

dotado de poder e de instrumentos de pressão, contrapondo-se ao cidadão-contribuinte, uma 

figura frágil e vítima da tecnocracia e da burocracia governamental. Esta ideologia termina 

por culminar na defesa incondicionada, e muitas vezes exagerada, dos direitos e liberdades 

individuais e suas devidas extensões ao âmbito tributário.  

 

    Tal exaltação dos direitos e liberdades individuais é fruto da euforia e 

consagração do Estado Liberal que, para romper-se e se concretizar frente ao Estado 

Absolutista, necessitava da defesa obstinada de um catálogo de direitos, consagrados pelas 

Constituições Liberais, quase que “absolutos”. 

 

    Atualmente, com o advento do Estado Social, não mais se concebe a 

preservação individualista outrora vista pelo regime liberal. É hora de se pensar no interesse 

coletivo como o somatório dos “eu”, sem descuidar, contudo, da conservação dos direitos e 

liberdades individuais (fundamentais), que não podem ser simplesmente descartados de 

nosso ordenamento jurídico, mas sim, ponderados.  

 

    Dessa forma, em verdade, o sistema jurídico deve encontrar um 

ponto de encontro, cujas diretrizes consagradas pelos interesses coletivos não podem 

esbulhar os direitos individuais. Por outro lado, estes últimos não podem servir como 

institutos intransponíveis que, de tão irrefutáveis, consubstanciem favores pessoais em 

detrimento e prejuízo da coletividade. Assim sendo, não se pode mais consentir com a 

concepção abordada anteriormente de que o Estado é um agente nocivo à sociedade e que 

se estrutura a partir de instrumentos atemorizadores aos cidadãos, sendo, por isso, inviável 

a idéia de direitos individuais absolutos, pois, caso contrário, estar-se-ia comprometendo a 

consecução dos objetivos fundamentais do Estado, em vistas do bem comum.    

 

    O presente trabalho pretende construir certas ponderações que visam 

a aprimorar a pertinência jurídica da aplicabilidade do “direito de permanecer calado”, 
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preceito amplamente aceito ao âmbito penal, e sua possível extensão ao contexto tributário, 

particularmente aos ilícitos administrativo-tributários e aos ilícitos criminal-tributários, 

ambos integrantes do Direito Tributário sancionador. 

 

    É notável uma tendência doutrinária no sentido de tratar 

diferentemente as chamadas infrações fiscais e os denominados crimes-tributários. No 

primeiro caso, tais infrações devem ser examinadas predominantemente conforme os 

princípios do Direito Tributário, constituindo objeto do Direito Tributário Penal. Enquanto 

que os crimes tributários devem ser examinados à luz de princípios do Direito Penal, 

constituindo objeto do chamado Direito Penal Tributário. Tal distinção fora incentivada por 

Ruy Barbosa Nogueira1, o qual definia como Direito Tributário Penal (ou ainda Direito 

Administrativo Penal) as infrações relativas à matéria pertinente às infrações fiscais em 

razão do desatendimento das obrigações tributárias principais ou acessórias, cabendo 

exclusivamente à lei fiscal estabelecer as penalidades cabíveis, enquanto que para o Direito 

Penal Tributário seriam resguardadas as infrações consideradas como crimes propriamente 

ditos.2     

 

    Em outras palavras, entendemos que as violações à lei tributária tanto 

podem acarretar sanções de caráter administrativo como de caráter penal, ou ambas, 

concomitantemente, desde que prevista em lei penal incriminadora. Assim sendo, os 

                                                 
1 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Direito financeiro: curso de direito tributário. São Paulo: José Bushatsky, 1971, 
pp. 162-164; 
2 As doutrinas tributária e penal acirram uma discussão sobre as distinções entre o Direito Penal Tributário e o 
Direito Tributário Penal. Ao trabalho, servimo-nos da diferença apontada na qual encontramos as infrações 
tributárias como gênero, tendo como espécies as infrações tributárias administrativas (Direito Tributário 
Penal) e as infrações tributárias penais (Direito Penal Tributário). Por isso, abandonamos a discussão quanto 
às denominações empregadas, Direito Penal Tributário ou Direito Tributário Penal, preferindo-se adotar a 
seguinte terminologia: infrações tributárias (gênero), infrações administrativo-tributárias e infrações penal-
tributárias (espécies).  Luciano Amaro ressalta a distinção entre Direito Penal Tributário contrapondo-se ao 
Direito Tributário Penal, sendo esta última nomenclatura utilizada para designar o setor do Direito Tributário 
que comina sanções não criminais para determinadas condutas ilegais. Tratar-se-ia, nesses casos, das 
chamadas infrações administrativas ou ilícitos administrativos, sendo castigados com a aplicação de sanções 
administrativas pelas autoridades administrativas, mediante procedimento administrativo. AMARO, Luciano. 
Direito Tributário, 8 ed., São Paulo: 2002, p. 421; Ver também BASTOS, Celso Ribeiro. Sanções em matéria 
tributária in Curso de Direito Tributário, Ives Gandra da Silva Martins (Coordenador), 8. ed., São Paulo: 
Saraiva, 2001, pp. 360-362; No mesmo sentido, o assunto é destacado por TORRES, Ricardo Lobo. Curso de 
direito financeiro e tributário, 11 ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 324 e, ainda, ROSA JUNIOR, Luiz 
Emygdio F da. Manual de direito financeiro e direito tributário, 17 ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pp. 
757-767.        
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denominados ilícitos fiscais são infrações à legislação tributária e produzem sanções 

administrativas, sendo, portanto, ilícitos administrativos. Enquanto que os ilícitos penal-

tributários constituem crimes regidos pelo Direito Penal.   

 

    Diante das distintas modalidades de infrações tributárias apontadas: 

ilícito administrativo-tributário e ilícito penal-tributário, ambos espécies do gênero infração 

tributária, surge o despertar do estudo da matéria, fundamentalmente em razão do 

esquecimento constatado na doutrina e jurisprudência quanto às penalidades tributárias e à 

incerteza dos princípios que devem ser preservados em cada qual das diferentes classes de 

infrações tributárias. O que se verifica é que as mesmas são aplicadas tout court, isto é, há 

uma confusa indefinição na aplicação dos princípios da vertente administrativo-tributária 

sancionadora (infrações administrativo-tributárias) ao âmbito penal-tributário (infrações 

penal-tributária), como, por exemplo, a aplicação de penas independentemente de culpa e 

de dano, de modo que, questões como a boa-fé, o exercício regular do direito, casos 

fortuitos etc. deixam, praticamente, de ser aceitos aos crimes tributários. O mesmo pode-se 

dizer do direito ao silêncio, que é devidamente resguardado ao âmbito penal, conforme os 

termos constitucionais, embora sob o manto tributário, ou seja, frente aos ilícitos penal-

tributários (que não deixam de ser infrações penais) tal princípio é mitigado por nossa 

legislação.     

 

    Assim sendo, o direito ao silêncio ou também conhecido como direito 

a não se auto-incriminar, ou, direito a não produzir provas contra si mesmo, ou ainda, em 

latim, nemo tenetur se detegere, são expressões do nosso trabalho que se identificam com  

“direito de permanecer calado”3, terminologia contemplada em nossa Constituição4, 

                                                 
3 No segundo capítulo, mas precisamente no tópico dois (Delimitação do sentido e alcance do nemo tenetur se 
detegere) destaca-se a identidade das terminologias empregadas ao longo do trabalho, sem que com isso, a 
nosso ver, perca a cientificidade desejada. Expressões como “não se auto-incriminar”, “não se confessar 
culpado”, “não produzir provas contra si mesmo”, “não se declarar culpado”, “direito de permanecer calado”, 
“direito ao silêncio”, dentre tantas outras fornecidas pela literatura jurídica, estão abrangidas na noção da 
terminologia latina: nemo tenetur se detegere. Sob a perspectiva de um rigor técnico conceitual, tais 
expressões não são sinônimas. Entretanto, como o objetivo de nossa investigação não tem em foco o estudo 
deste preceito em si, mas sua inserção ou não ao âmbito tributário, no transcurso do trabalho, reservamo-nos a 
utilização indiscriminada das expressões acima tratadas;        
4 Art. 5˚, LXIII: “o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe 
assegurada a assistência da família e de advogado”. 
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advinda do processo penal, resultado da consolidação da ampla defesa e do devido processo 

legal, fruto do florescer dos direitos individuais. 

 

    Constitui-se, enfim, como sendo a prerrogativa concedida ao 

indivíduo que, ao ser notificado a prestar depoimentos, esclarecimentos, e que, sob tal 

exigência, eventualmente recairá sobre si a difícil prova de se auto-incriminar, fornecendo 

ao Estado as bases de sua própria conduta delitiva, poderá o sujeito deixar de assim 

proceder, amparado no direito de que ninguém pode ser compelido a agir contra si próprio.   

 

    A Constituição Federal de 1988 inclui a expressão “preso” no 

dispositivo que ressalva esta prerrogativa, inciso LXIII do art. 5˚, surgindo o 

questionamento quanto ao alcance do direito ao silêncio a todo o ordenamento jurídico ou, 

exclusivamente, à esfera penal, em razão da aplicação deste instituto, qual seja, a prisão 

(pena privativa de liberdade), apenas ser dogmaticamente permitida sob este contexto?  

 

    Para atender esta indagação, torna-se imperiosa a tradicional 

discussão, embora de forma sucinta, entre regras e princípios jurídicos. Ainda que 

represente um tema extremamente abordado pela literatura jurídica, especialmente pela 

Teoria Geral do Direito, nossa perspectiva ao retratar a matéria é examinar a gênese do 

dispositivo constitucional, concluindo por sua natureza como regra ou como princípio 

jurídico, pois, de tal conclusão, a admissão como regra, em tese, conduzirá a uma extensão 

restritiva da norma apenas ao âmbito penal. Em caso contrário, a admissão da norma como 

princípio jurídico guiará o preceito aos mais diversos contextos jurídicos, não 

exclusivamente penal, mas também ao tributário. 

 

    Pela análise de um dos elementos descritos na norma, “preso”, 

poderíamos logo definir tal dispositivo como uma regra de comportamento restrita ao 

âmbito penal de aplicação. Entretanto, conforme visto no capítulo primeiro, a definição de 

princípio não advém exclusivamente do aspecto descritivo da norma ou mesmo do caráter 

hipotético condicional, mas sim da própria razão justificante da regra. Deste modo, passa-se 

a entender os elementos constantes da hipótese como meros indicadores para a decisão a ser 
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tomada, e quais os casos em que ele deve manter-se fiel aos elementos descritos na hipótese 

normativa.  

 

    Na norma constitucional em exame, inerente à interpretação do 

dispositivo, há a idéia de liberdade e de ampla defesa ao acusado, fundamentados sob a 

égide da dignidade da pessoa humana, ou seja, a proposta de criação do inciso é implicar ao 

sistema jurídico brasileiro, como um todo, o direito ao indivíduo de “permanecer calado”, 

quando determinada situação possa levar a sua própria incriminação. A inserção deste 

enunciado constitucional fora fruto da importação advinda dos ordenamentos jurídicos 

internacionais, principalmente dos Tratados Internacionais, em especial o Pacto de São José 

de Costa Rica, ratificado pelo Brasil, o qual dispõe expressamente sobre o direito a não 

produzir provas contra si mesmo, conforme veremos no capítulo segundo. 

 

    Resulta, portanto, que um dispositivo, aparentemente qualificado 

como regra, por descrever uma hipótese-conseqüência, não descarta a possibilidade do 

intérprete identificá-lo como princípio.5 No enunciado apresentado, sobressaindo-se o 

princípio de não declarar contra si mesmo, corolário do princípio da liberdade e da ampla 

defesa, ambos conectados à dignidade da pessoa humana, deve servir de inspiração a todo o 

ordenamento jurídico, não só por estar contextualizado no bojo constitucional, mas pela 

intenção de preservação da liberdade e da ampla defesa em situações que possam levar o 

indivíduo a uma condenação, ou seja, frente ao jus puniendi estatal. 

 

    Chega-se à conclusão, ao final do primeiro capítulo, que o inciso 

LXIII do artigo 5˚ da Constituição Federal, que garante o direito de não se auto-incriminar, 

embora descreva uma hipótese-conseqüência, qual seja, a de que o “preso” sob acusação 

tem o direito de permanecer calado, resguardando um conteúdo mínimo de regra jurídica, 

não deixa de revelar-se como princípio geral, e que, em razão de tal natureza, seu alcance 

atinge todo o ordenamento jurídico. 

                                                 
5 Ver SANCHÍS, Luis Prieto. Ley, Principios, derechos. Cuadernos Bartolome de las Casas, Universidad 
Carlos III de Madrid,  n˚ 7, Madrid: Dykinson, 1998, p. 59: “(…) algunas normas que habitualmente 
llamamos principios pueden funcionar como reglas; y algunas otras que los juristas suelen llamar reglas 
pueden funcionar como principios”.  
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    Admitindo-se a natureza principiológica do direito ao silêncio, torna-

se importante perfilar sua inserção ao contexto tributário. Reclama-se, portanto, uma 

definição precisa que não existe atualmente, especialmente no direito brasileiro, dos 

direitos dos cidadãos no âmbito fiscal e de seus mecanismos de controle e, sobretudo, uma 

adequada ponderação entre os princípios, direitos e garantias constitucionais e o interesse à 

preservação de que todos efetivamente participem dos ingressos públicos suficientes à 

manutenção das despesas e dos investimentos estatais, evitando que alguns se esquivem 

deste ônus amparados na ideologia “absoluta” de um direito fundamental, neste caso, 

consubstanciado no direito de não produzir provas contra si mesmo. 

 

    Desta imprecisão doutrinária, buscamos, através da análise 

jurisprudencial e literária, formular a base do direito ao silêncio no âmbito tributário, sob a 

ótica administrativa e criminal sancionadora. Ou seja, trata-se em verificar a aplicabilidade 

do direito ao silêncio aos ilícitos tributários, os quais podem constituir-se exclusivamente 

como administrativos, ou seja, quando a punibilidade esteja vinculada a uma penalidade 

administrativa, essencialmente materializada através da multa e das medidas restritivas de 

direitos, ou ainda, configurar-se como ilícito criminal-tributário, quando a legislação penal 

absorva determinada conduta conectada à relação jurídica tributária, tipificando-a como 

crime, punível, em regra, através da pena privativa de liberdade.  

 

    A presente dissertação, portanto, tem como objetivo investigar 

quanto à aplicabilidade do direito ao silêncio nos ilícitos tributários: administrativo-

tributário e penal-tributário. É possível admitir o direito de permanecer calado a ambos os 

contextos?    

 

    A doutrina internacional, em particular a espanhola, estabeleceu um 

parâmetro que, em princípio, leva-nos a crer na importação irrestrita do preceito do direito 

de não se auto-incriminar ao âmbito tributário sancionador (administrativo e penal), qual 

seja, a extensão do princípio com base no jus puniendi único do Estado. Em razão da 

idêntica natureza da fonte punitiva, quer seja no ambiente penal, tributário, previdenciário, 
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etc., adverte a mencionada doutrina que não há como se aceitar a utilização do preceito no 

âmbito penal, já devidamente consolidado, e não se admitir ao âmbito tributário ou a 

qualquer outro ramo jurídico, quando se esteja diante da conduta punitiva estatal, pois o jus 

puniendi é o mesmo e, em razão deste pressuposto, os princípios inspiradores da ordem 

penal devem se sobressair, da mesma forma e na mesma medida, aos mais variados 

contextos jurídicos. A cominação da pena imposta como resultado do ato infrator advém da 

origem comum do poder-dever de punir do Estado, que, ao constatar o descumprimento da 

norma, aplicará a sanção. A única distinção que, porventura, possa ser feita entre a 

manifestação de punir dos mais variados ramos jurídicos é puramente formal, como o órgão 

instituidor da pena e o bem juridicamente tutelado. Com isso, ontologicamente, não há 

distinção alguma entre os ilícitos, o que, segundo a doutrina apontada, consubstancia a 

aplicação plena do direito ao silêncio a todo o ordenamento jurídico, quando a atuação 

estatal estiver apoiada no poder-dever de punir.    

 

    Portanto, é desta identidade da natureza do jus puniendi estatal que 

advém a noção do conceito único de ilícito e, conseqüentemente, de sanção, como institutos 

homogêneos e, por isso, os indivíduos que estejam sob tal ameaça, não podem ver 

restringidas suas formas legítimas de defesas resguardadas constitucionalmente. E sendo 

assim, detectado o poder sancionador estatal, seja este no âmbito administrativo-tributário, 

assim como no penal-tributário, o preceito deve ser respeitado.     

 

    A doutrina e jurisprudência brasileiras, por sua vez, da mesma forma, 

embora sem grandes aprofundamentos teóricos, admite majoritariamente a inserção do 

direito ao silêncio no âmbito tributário sancionador: administrativo e penal, não se 

fundando propriamente no supraconceito6 de ilícito, mas na noção de direito fundamental 

como norma material e formalmente superior, devendo ser preservada frente às normas 

infraconstitucionais potencialmente limitadoras deste direito. 

 

                                                 
6  A idéia de supraconceito reside no conceito único do instituto jurídico em questão, o ilícito, conforme será 
abordado no ponto 2.7 do trabalho. 
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    Concordamos com a idéia da unicidade do jus puniendi estatal, 

alcançando normas penais e administrativas e que há princípios gerais que devem presidir o 

poder punitivo estatal. Assim sendo, substancialmente, não há diferenças entre normas 

penais e demais normas administrativas sancionadoras, o que nos faz acompanhar a 

majoritária doutrina na tese de que os princípios de ordem penal devem ser aplicados ao 

âmbito tributário sancionador, administrativo ou penal, embora, quanto ao contexto 

administrativo-tributário, a nosso juízo, com certas ponderações.  

 

    Tal entendimento nos leva a crer que os princípios norteadores da 

ordem penal não podem ser automaticamente empregados ao contexto administrativo-

tributário sancionador. E isso se sucede com o direito ao silêncio.   

 

    Em síntese, a admissão da fonte originária do jus puniendi não nos 

faz admitir que os princípios da ordem penal devam ser aplicados no mesmo grau e medida 

a qualquer contexto jurídico empregado, pois, admitir o contrário, seria negar 

peculiaridades inerentes a cada subsistema jurídico, conforme será visto no ponto 2.8 da 

investigação.    

 

    A partir de tal constatação, verifica-se uma colisão principiológica 

quando da importação ao âmbito tributário do direito de não produzir provas contra si 

mesmo. De um lado o direito ao silêncio, baseado na prerrogativa de que ninguém pode ser 

compelido a fornecer provas a sua própria incriminação e, de outro, o dever de colaboração, 

fundado na idéia de que o cidadão-contribuinte não pode se eximir de prestar os devidos 

esclarecimentos quando exigidos pela autoridade administrativa, sob pena da cominação 

sancionatória.  

 

    Veja-se que a garantia contra a auto-incriminação constitui uma 

conquista dos povos ocidentais, ligada ao florescimento dos direitos e liberdades 

individuais, constituindo, portanto, o silêncio do acusado, ou melhor, do imputado, como 

instrumento de defesa contra acusações que possam representar restrições aos direitos e 

liberdades individuais. Por outro lado, o sujeito passivo da obrigação tributária tem o dever 
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de colaborar com as autoridades fiscais na busca da verdade material relativamente à 

ocorrência dos fatos que constituem o suporte da hipótese de incidência tributária. 

 

    Diante disso, como compatibilizar o direito ao silêncio, representado 

pela garantia contra a auto-incriminação, com o dever de colaborar com as autoridades 

fiscais na identificação dos fatos geradores tributários, quando esta colaboração puder 

resultar na responsabilização criminal? E, ainda, é válido constitucionalmente considerar a 

não-prestação de informações fiscais como crime contra a ordem tributária?       

 

    Esta tensão normativa leva-nos a uma abordagem da teoria dos 

princípios, no plano abstrato, no intuito de encontrar uma harmonização entre os mesmos, 

de forma que nenhum dos dois princípios, admitindo-se que o dever fundamental de 

contribuir possui a mesma axiologia jurídica de princípio fundamental, seja extirpado do 

ordenamento jurídico, mas sim aperfeiçoados, na busca de um sistema tributário mais justo. 

 

    E, portanto, no terceiro capítulo da investigação, buscar-se-á uma 

solução para a superação da colisão entre os princípios destacados, uma simbiose que só 

será possível a partir da aplicação da ponderação na contraposição entre os bens 

juridicamente tutelados. De um lado o interesse público, fundamentado na capacidade 

contributiva, princípio advindo do dever de solidariedade, que, por sua vez, aprimora a 

noção do dever de colaboração, necessidade latente na estrutura do Estado Social. E, de 

outro lado o direito ao silêncio, princípio jurídico, devidamente positivado sob o manto de 

direito fundamental contido em nossa Constituição Federal, cujos contornos demonstram a 

existência de um direito de não produzir provas contra si mesmo, não só destacado no 

ambiente penal, mas também nas diversas vertentes jurídicas. 

 

    Ver-se-á que a superação desta antinomia entre os princípios em jogo 

(dever fundamental de pagar impostos versus direito ao silêncio) pode ser suplantada a 

partir de uma imbricação entre os institutos, respeitando, de um lado o sentido e alcance 

dos preceitos e adequando-os aos regimes jurídicos empregados, de outro.  
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    A presente investigação mergulha na cientificidade à medida que 

explora e se utiliza de conceitos e institutos estritamente jurídicos, mas que, sobretudo, 

pretende fomentar uma política legislativa no intuito de preservar o progresso social. E 

como se percebe da lição de Umberto Eco, quem primeiro contribuiu ao nascimento desta 

dissertação, através de sua obra: “Como se faz uma tese”, a cientificidade de um estudo não 

resulta exclusivamente da construção de fórmulas e diagramas, ou mesmo da consolidação 

da opinião de vários autores sobre um mesmo tema, a chamada compilação, sob pena de 

estar apenas divulgando algo, mas sim da formulação e fomentação de uma idéia ainda 

pouco visitada ou até mesmo inexplorada. A cientificidade de um estudo está no valor que 

aquele pode resultar aos demais.7 

 

    Com isso, pretendemos colaborar, ainda que minimamente, com um 

sistema tributário mais eqüitativo, cujas bases fomentam a idéia de que todos devem 

contribuir ao custeio dos investimentos e despesas públicos, sem que, com isso, os direitos 

e interesses individuais sejam completamente postergados, mas, antes de tudo, 

considerados sob a perspectiva ponderativa, conforme demanda a nova roupagem do 

Estado Social. A flexibilização dos direitos fundamentais não resulta da arbitrariedade 

estatal, mas da necessidade de todos como forma de se atender aos anseios e necessidades 

sociais. 

   

    Em conclusão, e para que fique bem claro, o presente trabalho não 

pretende construir uma barreira intransponível para a Administração Pública Fiscal frente 

ao contribuinte, garantindo a este o direito de silenciar quando esteja sendo compelido a 

prestar informações ao ente público. Muito pelo contrário. Não se quer incentivar, de forma 

alguma, a impunidade dos sonegadores fiscais através da utilização de um direito 

fundamental como instrumento de defesa e escudo protetivo contra as investidas estatais. 

Em verdade, a presente dissertação delimita uma fronteira nítida entre os âmbitos 

sancionadores: administrativo-tributário e penal-tributário, ambos espécies do gênero 

infração tributária. No primeiro contexto, o princípio da capacidade contributiva adquire 

uma ponderação prevalente frente ao direito de não se auto-incriminar, não podendo o 

                                                 
7 ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 17 ed., São Paulo: Editora Perspectiva, 2002, pp. 21-25. 
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contribuinte eximir-se de colaborar com a Administração Fiscal, sob pena da cominação 

sancionatória pertinente a este contexto jurídico, qual seja, a penalidade da multa (e demais 

medidas administrativas como a apreensão de bens; perdimento de bens; regime especial; 

devedor remisso; interdição de estabelecimento; arrolamento de bens e direitos; 

procedimento especial de fiscalização, etc.) e as conseqüentes medidas de arbitramento, 

presunção, e, até mesmo, de ficção do crédito tributário a ser apurado. Entretanto, no 

contexto penal-tributário, o direito ao silêncio não pode ser completamente extirpado, pois 

o garantismo que deve ser preservado ao imputado nesse momento deve prevalecer frente a 

quaisquer exigências de colaboração com a Administração Pública, pois o que está em 

“jogo” é a liberdade do indivíduo e a postura antinatural de colaborar em sua própria 

privação de liberdade, revelando Ada Pellegrini Grinover, que os direitos devem ser 

respeitados, pois o homem se encontra no momento mais dramático de sua vida e mais 

delicado para a tutela de sua dignidade.8 Neste momento, o dever de colaboração do 

contribuinte, inspirado no princípio da capacidade contributiva, deve sofrer critérios 

restritivos, cedendo espaço para a preservação do direito de não se auto-incriminar. Note-se 

que não é de nossa pretensão despenalizar o crime de sonegação fiscal, devendo sobre tal 

delito recair a mais dura das penas: a privativa de liberdade. Entretanto, o que se pretende 

estabelecer é que, como o âmbito penal, dogmaticamente, é o único dos contextos jurídicos 

que pode se valer da pena privativa de liberdade, este não pode, portanto, tipificar como 

conduta delitiva o silêncio do contribuinte, aplicando sobre tal comportamento a pena 

privativa de liberdade. Pois, se assim o fizer, como faz a Lei n° 8.137/90, que define os 

crimes contra a ordem tributaria9, estará, em verdade, coagindo o contribuinte a “confessar” 

o crime.     

 

    Pode-se dizer que a não inserção do direito ao silêncio ao contexto 

administrativo-tributário sancionador está fundamentada na imposição de medidas fiscais 

de cunho patrimonial, ou seja, multa, presunção ou, ainda, arbitramento do crédito 

tributário. Por outro lado, a não inserção do direito ao silêncio no âmbito penal-tributário 

                                                 
8  GRINOVER, Ada Pellegrini. O Processo em sua Unidade. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 111; 
9 O parágrafo único do art. 1˚ da lei 8.137/90 define como crime a inobservância de colaboração com a 
autoridade pública, impondo a pena de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos ao indivíduo que não fornece as 
informações requeridas.  
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resulta, invariavelmente, na privação de liberdade do indivíduo. Veja-se o seguinte exemplo 

como forma de denotar a necessidade de preservação do direito ao silêncio no contexto 

penal-tributário e que, por outro lado, não pode ser resguardado ao ambiente 

administrativo-tributário sancionador.  

 

    A Administração Pública, através de seus agentes fiscais, notifica o 

contribuinte para que o mesmo forneça determinados elementos ou dados de sua 

contabilidade como forma de se apurar o crédito tributário a ser lançado. Não pode o 

contribuinte eximir-se de prestá-los baseado no direito ao silêncio, muito pelo contrário. 

Sobre tal inobservância recairão as multas legalmente previstas e a presunção ou 

arbitramento do crédito através de meios indiretos, quer seja através de outros contribuintes 

com quem mantenham relações comerciais, ou mesmo através da pesquisa de mercado. São 

inúmeros os meios de se apurar indiretamente o crédito tributário e, neste momento, o fisco 

tem a prerrogativa de utilizá-los como forma de verificar o quantum a ser recolhido pelo 

contribuinte. Com isso, o contribuinte não poderia alegar o direito ao silêncio para anular 

ou evitar a multa e as medidas utilizadas pela Administração Pública, sustentando a tese de 

que, se prestasse as informações solicitadas pelo Fisco, estaria colaborando com sua própria 

incriminação. Por outro lado, não se pode admitir que tal conduta seja absorvida pelo 

âmbito penal-tributário, coagindo o contribuinte a prestar as informações solicitadas pelo 

fisco sob ameaça da pena privativa de liberdade, como assim faz a já mencionada Lei n° 

8.137/90, que define os crimes contra a ordem tributária, tipificando, no parágrafo único do 

artigo primeiro, a pena de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos ao contribuinte que não 

forneça as informações solicitadas pela Autoridade Pública. Isso é o mesmo que exigir a 

confissão do imputado quando o crime se tratar de sonegação fiscal, ou seja, em tais delitos, 

ou o contribuinte confessa, fornecendo a base de sua incriminação, prestando os 

esclarecimentos solicitados pelo fisco, ou, não os prestando, incorrerá no crime tipificado 

no mencionado parágrafo único, com a mesma pena de reclusão que os crimes 

propriamente de sonegação fiscal. Em outras palavras, nos demais crimes previstos na 

legislação penal, o imputado não presta o compromisso de dizer a verdade10, podendo calar, 

                                                 
10 O artigo 186 do Código de Processo Penal, regulamenta o inciso LXIII do art. 5˚ da Constituição Federal, 
ao dispor que o acusado tem o direito de permanecer calado, enquanto que o artigo 203 do mencionado 
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negar ou até mentir, estando devidamente amparado pelo direito ao silêncio promovido pela 

Constituição Federal. Enquanto que nos crimes contra a ordem tributária o indivíduo não 

tem a mesma sorte, devendo colaborar inevitavelmente contra a sua própria incriminação.  

 

    A nosso juízo, a legislação dos crimes contra a ordem tributária 

atropela o direito ao silêncio. Veja a incongruência que o sistema legal, atualmente, pode 

propiciar. O funcionário público comete o crime de peculato, na modalidade apropriatória, 

artigo 312 do Código Penal, na quantia vultosa de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de 

reais) dos cofres públicos. Caso a Administração Pública notifique-o para que apresente 

informações sobre a possível evasão de divisas do erário, o indivíduo, indiciado ou 

acusado, tem o direito de permanecer calado, direito resguardado desde o procedimento de 

notificação em sede de acusação formal por parte do Ministério Público em Ação Penal, 

através de procedimentos extra-penais, como o inquérito, as Comissões Parlamentares de 

Inquérito ou, até mesmo, a partir da simples notificação administrativa. Por outro lado, o 

pequeno empresário, detentor de um capital social de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo 

notificado para que preste informações fiscais, ao não as fornecer, com receio que sejam 

descobertos os R$ 500,00 (quinhentos reais) de impostos que deixou de contribuir, 

inevitavelmente estará cometendo o crime tipificado no parágrafo único do artigo primeiro 

da Lei n° 8.137/90, com a pena de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. E, ainda, caso as 

forneça, estará dando base para que, possivelmente, seja enquadrado no artigo primeiro 

através de um de seus incisos, pelo crime de sonegação fiscal, também apenado com a pena 

de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. O contribuinte informa e não comete o crime do 

parágrafo único, mas, diversamente, reconhece o cometimento do crime tipificado no 

caput, ao subministrar provas para sua incriminação. De outra sorte, se não informa, estará 

cometendo o crime do parágrafo único do artigo primeiro, ambos com pena de reclusão. 

Não tem saída, a pena já está decretada, ou colabora e vai preso, ou não colabora e, mesmo 

assim, vai preso. 

 

                                                                                                                                                     
diploma legal, exige das testemunhas o compromisso de dizer a verdade, sendo vedado o direito de silenciar 
quando tenha conhecimento dos fatos. 
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    Enfim, o presente trabalho tem como objetivo delimitar que a 

punibilidade pela inobservância do dever de colaboração com o fisco deve estar restrita ao 

contexto administrativo-tributário sancionador, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, 

no qual não há a possibilidade ao contribuinte de eximir-se desta obrigação com base no 

direito ao silêncio. Pois, sobre tal comportamento, recairão a multa ou outras medidas 

restritivas de direitos e, ainda, o crédito tributário será aferido por meios indiretos, como a 

presunção ou o arbitramento pela autoridade fiscal. De um lado não haverá prejuízo 

financeiro ao erário, tendo em vista as medidas advindas da não colaboração com o fisco, e, 

de outro, haverá a preservação e garantia da defesa aos crimes tributários, assim como há 

nas mais diversas modalidades delitivas, inclusive nas infrações contra a Administração 

Pública.   

 

    A eficácia do sistema não reside no maior grau de punibilidade aos 

delitos e no temor coagido aos cidadãos, pois, caso contrário, a utilização da pena de morte 

seria a salvação para a redução da criminalidade. É certo que, em muitos casos, atingir 

eficazmente o “bolso” do contribuinte será mais doloroso que puni-lo com a pena privativa 

de liberdade. Trata-se, em verdade, de primar pelo efeito patrimonial que a não colaboração 

com o fisco pode acarretar, ao passo em que se preserva um conteúdo mínimo do direito de 

defesa aos indiciados ou acusados nos crimes contra a ordem tributária.   
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CAPÍTULO I. APONTAMENTOS SOBRE A DISTINÇÃO ENTRE REGRAS E 

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E A DELIMITAÇÃO DO INCISO LXIII DO 

ART 5˚ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMO REGRA OU COMO PRINCÍPIO 

JURÍDICO 

 

 

       

1.1. Considerações sobre a distinção estabelecida pela doutrina entre regras e 

princípios constitucionais;1.2. Hermenêutica e aplicabilidade das regras e 

princípios constitucionais;1.3. O inciso LXIII do art. 5˚ da Constituição Federal, 

que garante o direito ao silêncio, constitui-se como regra ou princípio jurídico? 

 

 

1.1 Considerações sobre a distinção estabelecida pela doutrina entre 

regras e princípios constitucionais 
 

    Nosso estudo pretende, a partir desse momento, analisar, 

inicialmente, a norma jurídica não em seu aspecto ontológico, mas sim verificarmos sua 

abordagem como manifestação do fenômeno do direito. Não se pretende dissertar 

exaustivamente sobre as diversas teorias das normas, pois, sendo assim, estaríamos 

desviando da metodologia proposta para a consecução dos objetivos desta investigação.   

 

    Para ser mais preciso, a inserção deste ponto no desenvolvimento de 

nosso trabalho tem como principal objetivo introduzir noções conceituais de normas 

jurídicas, para que possamos estabelecer a distinção entre estas e os princípios jurídicos, 

que, antes de tudo, não deixam de ser normas jurídicas, mas que, como pretendemos apurar, 

com matizações peculiares em seu conteúdo, sentido e alcance. 
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    A literatura jurídica vem travando intenso debate a respeito do 

tema11, em razão da euforia do que poderíamos denominar Estado Principiológico12, 

entretanto, ainda encontramos algumas indefinições terminológicas que, certamente, 

confundem a hermenêutica e sua aplicabilidade. O questionamento torna-se mais propício 

quando se indaga: qual o verdadeiro sentido e alcance da distinção entre Valores, Regras e 

Princípios? Para que serve? Não se trata de um mero preciosismo lingüístico? 

 

    A palavra regra, em sentido geral, possui as seguintes definições: 

aquilo que regula, dirige, rege ou governa, aquilo que está determinado pela razão, pela lei 

ou pelo costume; preceito, princípio, lei, norma. Não menos diferentes estão concebidos os 

princípios: preceito, regra, lei, fonte ou causa de uma ação admitida provisoriamente como 

inquestionável. Enquanto que, em se tratando dos valores, encontramos definições como 

sendo normas, princípios, padrões sociais aceitos ou mantidos por indivíduo, classe, 

sociedade, etc.13 

 

    Aristóteles foi um dos primeiros a enumerar os significados de 

princípios, quais sejam: 1) ponto de partida de um movimento (uma linha ou estrada); 2) o 

melhor ponto de partida (aquele que torna mais fácil aprender uma coisa); 3) ponto de 

partida efetivo de uma produção (a quilha de navio ou os alicerces de uma casa); 4) causa 

externa de um processo ou de um movimento (um insulto que provoca uma briga); 5) o que 

a sua decisão determina movimentos ou mudanças (o governo ou as magistraturas de uma 

cidade); 6) aquilo do qual parte um processo de conhecimento (as premissas de uma 

demonstração).14   

                                                 
11 A intensidade deste debate configurou-se, principalmente, com a Filosofia do Direito que, 
majoritariamente, acolhe com satisfação a reabilitação “principialista”, não por acaso, mas porque encontra 
nesta discussão uma reação ao positivismo jurídico. Ver SANCHÍS, Luis Prieto. Ley, Principios, derechos. 
Cuadernos Bartolome de las Casas, Universidad Carlos III de Madrid,  n˚ 7, Madrid: Dykinson, 1998, p. 47;     
12 Extraímos esta definição das lições de Humberto Bergmann Ávila: Teoria dos Princípios, da definição à 
aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2003. Entendemos Estado Principiológico como 
sendo a nova postura adotada pelos Legisladores que, ao incorporarem dispositivos essencialmente 
axiológicos, possibilitam ao intérprete e aplicador do Direito uma postura com base em preceitos não 
taxativamente descritos na lei;  
13 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 1 ed., Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira; 
14 PEIXINHO, Manoel Messias. A interpretação da Constituição e os Princípios Fundamentais. Elementos 
para uma hermenêutica constitucional renovada. 3 ed., Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2003, p. 123.  



 28

 

    Segundo o sentido comumente empregado, a distinção entre os 

termos apresentados parece não existir, entretanto, sob a ótica jurídica, estas palavras não 

são sinônimas, devendo-se respeitar a conceituação particular que cada um desses institutos 

possui, embora, freqüentemente, encontremos na literatura referência indiscriminada aos 

termos, todos embaralhados entre regras, axiomas, postulados, idéias, máximas, critérios, 

etc. 

 

    A definição de princípios jurídicos e sua distinção relativamente às 

regras dependem do critério em função do qual a distinção é estabelecida. Ao contrário dos 

objetos materiais (coisas), cujo consenso em torno de sua denominação é mais fácil pela 

referência a objetos sensorialmente perceptíveis, as categorias jurídicas, entre as quais se 

inserem os princípios, são instrumentos abstratos (lingüisticamente formulados). Em razão 

deste obstáculo conceitual, a distinção entre princípios e regras irá depender intensamente 

do critério utilizado, ou seja, da referência empregada. Dentre tais critérios, pode-se utilizar 

o conteúdo, a estrutura lógica, a posição no ordenamento jurídico, a função na interpretação 

e aplicação do direito, etc. Não só do critério utilizado poderá variar a noção conceitual de 

princípios e regras, mas também do ângulo de visão ou do pano de fundo que se está 

analisando a distinção, pois tal fundamentação teórica pode se dar pelo positivismo, 

jusnaturalismo, normativismo, realismo, etc. E ainda, não se pode descartar a finalidade, 

também como um ponto a ser analisado quando da distinção entre as categorias, princípios 

e regras, podendo ser descritiva, aplicativa, etc. Daí não existir uma definição unitária dos 

princípios jurídicos.15  

 

      Não há, portanto, uma linguagem similar e o emprego uniforme 

entre legisladores, juízes, muito menos entre a Teoria do Direito quanto à expressão 

                                                 
15 ÁVILA, Humberto Bergmann. A distinção entre princípios e regras e a redefinição do dever de 
proporcionalidade. Revista Diálogo Jurídico, n ˚ 4, Salvador-BA, junho de 2001, ano I, Vol. I, in 
www.direitopublico.com.br; Comenta o autor: “chega-se a afirmar que haveria quase tantas definições de 
princípios quantos são os seus autores que sobre eles escrevem”. 
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“princípios”. Luis Prieto Sanchís recorda a terminologia de Hart, quem afirmou que aqui a 

“zona de penumbra” resulta mais ampla que o “núcleo de certeza”.16    

 

    Predomina na doutrina clássica a idéia de princípio como norma 

geral e basilar ao sistema jurídico, que, a partir de suas diretrizes, comanda a interpretação 

dos dispositivos legais. 

 

“Os princípios jurídicos não têm o caráter de regras concebidas de 

forma muito geral, às quais se pudessem subsumir situações de facto, 

igualmente de índole muito geral. Carecem antes sem excepção, de ser 

concretizados. Mas cabe a este respeito distinguir vários graus de 

concretização. No grau mais elevado, o princípio não contém ainda 

nenhuma especificação de previsão e conseqüência jurídica, mas só uma 

‘idéia jurídica geral’, pela qual se orienta a concretização ulterior como 

por um fio condutor.”17  

 

     

   Esser elaborou a definição de princípios. Para o autor, os princípios, 

ao contrário das normas (regras), não contêm diretamente ordens, mas apenas fundamentos, 

critérios para a justificação de uma ordem. A distinção não seria baseada apenas no critério 

de abstração ou generalidade da prescrição normativa relativamente aos casos em que ela 

seria aplicada, ou seja, o maior ou o menor número de situações absorvidas pela mesma, 

mas, antes disso, baseada na qualidade da aplicação, pois os princípios não possuem uma 

ordem vinculada estabelecida de maneira direta, senão fundamentos que justifiquem essa 

determinação.18     

                                                 
16 SANCHÍS, Luis Prieto. Ley, Principios, derechos. Cuadernos Bartolome de las Casas, Universidad Carlos 
III de Madrid, n˚ 7, Madrid: Dykinson, 1998, p. 49; O autor para demonstrar essa imprecisão terminológica 
cita alguns exemplos em que se entende o princípio: “Por ejemplo, reciben el nombre de principios las 
normas que suponen axiológicamente más fundamentales (la libertad o la justicia), las más generales o que 
inspiran amplios sectores del ordenamiento (la autonomía de la voluntad en Derecho privado o el principio 
de culpabilidad en Derecho penal), las que indican los fines de la acción estatal (el bienestar o el pleno 
empleo), las más vagas o que presentan indeterminado el supuesto de hecho de su aplicación (la igualdad), 
las que recogen algunos tópicos interpretativos (lo accesorio sigue a lo principal, argumento a fortiori), 
etc.”; 
17 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. tradução José Lamego. 3 ed., Lisboa: Fundação 
Caloueste Gulbenkian; 
18 ESSER, Jossef. Principio y norma en la elaboración jurisprudencial del derecho privado. Barcelona: 
Bosch, 1961. 
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    Decisiva contribuição para a definição de princípios foi dada por 

Dworkin ao estabelecer críticas ao modelo positivista, pois, segundo o autor, os princípios 

consubstanciam modelos abertos de argumentação, fato não desejável no positivismo 

jurídico. Para ele, analisando a distinção desde uma perspectiva aplicativa, as regras são 

aplicadas do modo “tudo ou nada” (all-or-nothing), no sentido de que se a hipótese de 

incidência de uma regra é preenchida, ou é a regra válida e a conseqüência normativa deve 

ser aceita ou ela não é considerada válida. No caso de colisão entre regras, uma delas deve 

ser considerada inválida. Os princípios, ao contrário, não determinam vinculativamente a 

decisão, mas somente contêm fundamentos, os quais devem ser conjugados com outros 

fundamentos provenientes de outros princípios. Surgindo, portanto, a dimensão de peso dos 

princípios (dimension of weight), quando, no caso concreto, o princípio com peso relativo 

maior sobrepõe-se ao outro, sem que este último perca sua validade, despontando-se, 

portanto, um critério de coerência, pois para ele não há propriamente uma colisão entre 

princípios, porque não se trata de contradição, mas de concorrência dos mesmos para a 

regência do mesmo caso.19    

 

    Alexy, partindo das considerações de Dworkin, afirmou que os 

princípios jurídicos consistem apenas em uma espécie de normas jurídicas por meio das 

quais são estabelecidos deveres de otimização aplicáveis em vários graus, segundo as 

possibilidades normativas e fáticas. Ressalta a ponderação como critério decisivo para 

ultrapassar a colisão entre princípios, destacando-se o princípio que, no caso concreto, 

detenha um maior peso. Os princípios, em razão de tais ponderações, possuem obrigações 

primae-facie, na medida em que podem ser superadas ou derrogadas em função dos outros 

princípios colidentes.20 Estabelecesse um critério de prioridade de princípio a ser aplicado 

no caso concreto, diferentemente de Dworkin que estabelece uma relação de coerência 

entre os princípios.  

 

                                                 
19   DWORKIN, Ronald. Taking Righs Seriously. 6 ed., Londres: Duckworth, 1991, p. 26; 
20 ALEXY, Robert. Teoria de los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2001. 
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    Luis Prieto Sanchís, ao analisar Alexy, enumera dez argumentos a 

propósito dos princípios jurídicos, afirmando que a distinção das regras e dos princípios se 

resolve mediante as regras de colisão que é a ponderação, ou seja, tendo em conta as 

circunstâncias do caso, irá se estabelecer entre os princípios uma relação de preferência 

condicionada. Por outro lado, no confronto entre regras, se estabelecerá uma relação de 

precedência absoluta ou incondicionada, criando-se, para tanto, uma outra regra de 

exceção. Ilustra a situação da norma (N1), que reconhece a liberdade de expressão, e a 

norma (N2), que obriga a todos a guardar o devido respeito às autoridades. Tais normas 

podem colidir em algum caso concreto. Pois bem. Se aceitarmos um critério de precedência 

que sempre outorgue prioridade a N1 ou N2, está-se diante de um conflito de regras. Em 

contrário, se aceitarmos que em certos casos prevalecerá N1 e que, em outros, prevalecerá 

N2, então se está diante de uma colisão entre princípios, que deverá ser solucionado 

mediante a ponderação, tendo em vista as condições reais do caso. Chegando à seguinte 

conclusão: 

 

 

“Lo que hace que una norma sea un principio o una regla no es su 

enunciado lingüístico, sino el modo de resolver sus eventuales conflictos 

si colisionando con una determinada norma cede siempre o triunfa 

siempre, es que estamos ante una regla; si colisionando con otra norma 

cede o triunfa según los casos, es que estamos ante un principio”.21         

     

 

    Quanto aos valores jurídicos, transcrevemos a lição do professor 

Nelson Saldanha: 

 

“Definem-se como entidades metafísicas, mas não se encontram 

senão dentro daquela experiência. O que importa, ao pensar nos valores 

dos diversos setores, é discernir suas peculiaridades: os valores religiosos 

não se confundem com os políticos, os pedagógicos se distinguem dos 

jurídicos. O que porém não impede que dentro de um ordenamento 

                                                 
21  SANCHÍS, Luis Prieto. Ley, Principios, derechos. Cuadernos Bartolome de las Casas, Universidad Carlos 
III de Madrid,  n˚ 7, Madrid: Dykinson, 1998, p. 58. 
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jurídico se encontrem valores econômicos, ou que um sistema político 

abrigue em seus refolhos valores teológicos. 22 

 

 

      Em sendo assim, valores são postulados aceitos em qualquer grupo 

social minimamente organizado, como por exemplo, a família, a religião, a política, etc. A 

ordem jurídica, em particular, assume e integra determinados valores, assim a liberdade, a 

justiça, a segurança, a ordem, a paz, estão indicados como valores jurídicos, mesmo que se 

tratem de valores interdisciplinares. 

 

    A distinção entre valores e princípios é promovida da seguinte forma: 

 

“Logo, se vê que os princípios, embora relacionados a valores, não 

se confundem com eles. Os princípios relacionam-se aos valores na 

medida em que o estabelecimento de fins implica qualificação positiva de 

um estado de coisas que se quer promover. No entanto, os princípios se 

situam no plano deontológico e, por via de conseqüência, estabelecem a 

obrigatoriedade de adoção de condutas necessárias à promoção gradual de 

um estado de coisas, os valores situam-se no plano axiológico ou 

meramente teleológico e, por isso, apenas atribuem uma qualidade 

positiva a determinado elemento”.23  

 

   Ricardo Lobo Torres, ao retratar a distinção entre princípios e valores 

jurídicos, afirma que os princípios são enunciados genéricos que quase sempre se 

expressam em linguagem constitucional ou legal, estando a meio passo entre os valores e 

as normas na escala da concretização do direito. Esclarece, ainda, que os valores são 

idéias inteiramente abstratas, supraconstitucionais, que informam todo o ordenamento 

jurídico e que jamais se traduzem em linguagem normativa. Cita como exemplo a justiça, a 

segurança ou a paz jurídica. A partir dessa idéia abstrata revelada pelo valor jurídico, os 

princípios surgem como primeiro estágio de concretização desses valores que se vinculam. 

                                                 
22   SALDANHA, Nelson. Filosofia do Direito. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 134; 
23 ÁVILA, Humberto Bergmann. Teoria dos Princípios, da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 72. 
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A justiça e a segurança ganham expressões escritas, mas ainda comportando um grau 

elevado de abstração e indeterminação. Por fim, afirma o autor, que o grau máximo de 

concretização surge com a norma jurídica, ou regra de direito, ao permitir a subsunção 

direta aos casos específicos.24    

      

    Na visão de Carlos Ayres Brito, as normas principais consubstanciam 

ou tipificam valores (Democracia, República, Separação dos Poderes, Pluralismo Político, 

Cidadania, Dignidade da Pessoa Humana,...), que são fins em si mesmos. Há uma interação 

forte entre os valores, numa interferência contínua, e ainda exigindo um estado de coisas 

ora mais, ora menos concreto para sua realização. Nesse estado de coisas é que vão pousar 

as normas-preceito, normas de acentuado recheio fático, diferentemente das normas-

princípio. “A relação entre as duas categorias (princípios e preceitos) é de continente para 

conteúdo, que termina sendo uma relação entre fumaça dos preceitos e o fogo dos 

princípios, no sentido de que onde há fumaça há fogo”.25 Enfim, o autor apenas apregoa, 

em outras palavras, a idéia de regras e princípios jurídicos inseridos no sistema normativo, 

sendo aquelas o conteúdo e estes, o continente.  

 

     Resta delineado, portanto, de que as acepções regras e princípios no 

mundo jurídico representam aspectos qualitativos que os distinguem26, cujas delimitações 

desencadeiam conseqüências jurídicas ao complexo estrutural da dinâmica normativa, da 

mesma forma que proporcionam um modo mais seguro de garantir sua aplicação e sua 

efetividade.  

 

    Em suma, diante da doutrina apresentada, poder-se-ia sistematizar a 

distinção das regras e dos princípios jurídicos segundo o método hipotético-condicional, 

ou seja, descrição de hipóteses de comportamento, configurando regras quando assim 

                                                 
24 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário, 7 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 79. 
25 BRITTO, Carlos Ayres. Teoria da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 167; 
26 Há autores, uma pequena minoria, da qual citamos Alfonso García Figueroa, que defende a tese da 
inexistência de quaisquer diferenças entre as regras e os princípios. Ver PEIXINHO, Manoel Messias. A 
interpretação da Constituição e os Princípios Fundamentais. Elementos para uma hermenêutica constitucional 
renovada. 3 ed., Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2003, p. 130. 
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estivessem prescritas, ou princípios, quando não estabelecessem diretamente uma conduta 

aos indivíduos, mas sim resguardassem diretrizes gerais ou “mandamentos de otimização”; 

o método do modo final de aplicação, pois, quando a norma fosse aplicada do modo “tudo 

ou nada”, configuraria uma regra, e quando aplicada segundo uma “dimensão de peso”, 

consubstanciaria um princípio; e, por fim, o método do conflito normativo, pois, 

configurando os critérios da ponderação como solução ao conflito das normas, estar-se-ia 

diante de princípios, enquanto que, diante das regras, adotar-se-ia uma outra regra de 

exceção para solucionar o impasse, necessariamente invalidando uma das normas jurídicas. 

 

    Essa relevante constatação diferenciadora entre regras e princípios 

como preceitos extraídos das normas, sentido lato, destacou a validade jurídica não só às 

regras comportamentais, aquelas que possuem uma prescrição determinada, mas também 

àquelas que estabelecem prescrições ligadas indiretamente a valores, fins e idéias a serem 

institucionalmente determinadas, caracterizando os princípios.27 Nesse contexto, passou-se 

a exigir comportamentos ou atitudes fáticas segundo os preceitos ditados pelos princípios 

consubstanciadores do Estado de Direito, adquirindo os princípios grande força normativa, 

antes só concebida as regras, estas últimas compreendidas como únicos preceitos dotados 

de juridicidade.28 29 

 

    Essa conquista da normatividade dos princípios é desenvolvida por 

Paulo Bonavides, quem distingue três concepções distintas acerca de sua natureza. 

Primeiramente, a teoria do Jusnaturalismo, como mais antiga das teorias, firmando a idéia 

de princípio ligado ao surgimento do Estado Liberal e suas correntes filosóficas e políticas, 

                                                 
27 Dessa forma, preconiza-se para os princípios constitucionais a qualidade de norma, de norma de direito, de 
juridicidade. Os princípios são, portanto, leis, dotados de imperatividade, vinculabilidade e aplicabilidade 
como qualquer outra norma jurídica. ROCHA, Carmem Lúcia Antunes. Princípios Constitucionais da 
Administração Pública. Belo Horizonte: Del Rey, 1994. pp 42-43. Apud. ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. 
Conceito de princípios constitucionais. 2 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 88; 
28 A ênfase dada aos princípios, respaldando-os de validade jurídica, não foi unanimemente aceita pela 
doutrina, principalmente entre aqueles ferrenhos positivistas que alertavam ao perigo que os princípios 
jurídicos poderiam acarretar ao sistema. Pois, segundo estes autores, os princípios são institutos facilmente 
manipuláveis conforme o critério e a visão do intérprete e aplicador. Ver DÍEZ-PICAZO, L. Constitución, ley, 
juez. Revista Española de Derecho Constitucional, n ˚ 15, 1985;   
29 PEREIRA, Rodolfo Viana. Hermenêutica Filosófica e Constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 2001,       
p. 127. 
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expressando novos valores, possuindo, pois, um peso fortemente ético, e não jurídico, 

pairando em um nível abstrato e meramente informador. Em seguida, a fase do positivismo, 

que nas normas gerais, sem cunho supra-legal, descreviam valores apenas no intuito de 

suprir algum vazio legislativo, caso as normas não absorvessem o caso concreto. Consistem 

em fontes normativas secundárias. E, por fim, a fase pós-positivista, na qual os princípios 

passam a ter força normativa plena, considerando-os como normas dotadas de juridicidade 

idêntica a das regras jurídicas. Abandona-se, portanto, o valor meramente abstrato ou 

metafísico do princípio, com baixo teor de densidade normativa, ou mesmo seu caráter 

supletivo, para ganhar efeitos concretos, alcançando os textos constitucionais dos mais 

diversos países.30     

 

1.2 Hermenêutica e aplicabilidade das regras e princípios 

constitucionais 

 

    Em razão do que se vem pregando, as normas que veiculam 

princípios desfrutam de maior envergadura sistêmica. Elas enlaçam a si outras normas e 

passam a cumprir um papel de ímã e de norte, a um só tempo, no interior da própria 

Constituição. Logo os comandos normativos que estabelecem princípios são intertemporais, 

ou seja, não apenas pontuais, como se dá com as regras. Em outras palavras, os princípios 

são diretrizes que vinculam todas as demais normas do ordenamento jurídico.31 

 

    Em verdade, os princípios podem estar positivados em um texto 

legal, como ocorre com diversos princípios estruturados em nossa Constituição, mas 

também podem ser extraídos de uma leitura implícita do sistema. Tal afirmação não retira, 

ou mesmo diminui, a importância dos princípios, mesmo que estes se apresentem 

subentendidos no ordenamento jurídico, posto que já foi ultrapassada qualquer idéia de que 

os princípios constituem meros guias sem real eficácia concretiva. 

 
                                                 
30 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 6 ed., São Paulo: Malheiros Editores, 1996, pp. 232 e 
seguintes; 
31 BRITTO, Carlos Ayres. Teoria da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 166. 
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    Sem grandes esforços científicos, mas apenas acentuando em curtas 

linhas a teoria clássica da norma jurídica que desprezava a juridicidade dos princípios, para 

esta doutrina, apenas as regras eram concebidas como normas jurídicas, sem, contudo, 

reconhecer a normatividade dos princípios jurídicos, tendo em vista que estes não possuíam 

meios diretos de se fazer cumprir a norma, que, no caso das regras, eram fornecidos pelas 

sanções impostas pelo não cumprimento do preceito descrito. É a conhecida classificação 

elaborada por Carlos Cossio de norma primária (endonorma) e norma secundária 

(perinorma). A norma primária estabelece a prestação: dado F (fato temporal)  � deve ser 

P (prestação), enquanto que a norma secundária estabelece a sanção: dada NP (não-

prestação)  � deve ser S (sanção).32 Nesse sentido a regra ganha efetividade prática, por 

impor um modelo de coação em sua estrutura, diferentemente dos princípios.33 Entretanto, 

viu-se que os princípios jurídicos são dotados de força normativa e, logo em seguida, ver-

se-á que os mesmos são dotados de eficácia, assim como as regras.       

 

    É certa e pacífica a superioridade dos princípios fundamentais 

espalhados pelo texto Constitucional, que, ao possuírem forma normativa, exprimem 

valores, vinculados ao ordenamento jurídico. Entretanto, a percepção de que ao princípio 

constitucional deve ser reconhecida eficácia jurídica é fenômeno relativamente recente, em 

comparação com as regras. Contudo, deve-se destacar a aplicação direta dos princípios 

fundamentais, por traduzirem vontade soberana do Poder Constituinte e um imperativo do 

Estado Democrático de Direito.34 

 

    Essa aplicação direta dos princípios constitucionais é decorrência da 

“eficácia jurídica positiva ou simétrica”, importada da aplicação das regras. Pretende 

                                                 
32 VASCONCELOS, Arnaldo. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Forense, 1986, p. 208; ver também 
CARVALHO. Paulo de Barros. Teoria da Norma Tributária. 2 ed., São Paulo: Max Limonad, 2002, pp. 45-
46; 
33 O exagero maior dessa teoria se deu com Hans Kelsen, determinando que ao Direito só interessava a 
perinorma ou como ele concebia, a norma primária, inversamente à proposição elaborada por Cossio, ou seja, 
a segunda fase da norma jurídica. Para Kelsen só as condutas sancionáveis interessam ao direito, pois as 
demais, não sancionáveis, dizem respeito à ética. Dessa forma, só as condutas revestidas de coação são 
jurisdicizadas. Teoria Pura do Direito. Trad. João Baptista Machado. 6 ed., São Paulo: Martins Fontes, 1998; 
34 DANTAS, Ivo. Princípios Constitucionais e Interpretação Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 
1995.   
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assegurar ao interessado a possibilidade de exigi-los diretamente, na via judicial, se 

necessário. Tem como pressuposto para o funcionamento adequado a identificação precisa 

dos efeitos pretendidos por cada princípio constitucional. Poder-se-ia dizer que essa é a 

eficácia principal de um princípio constitucional.  

 

    Paralelamente, os princípios constitucionais detêm outras 

modalidades de eficácia, como a “eficácia interpretativa”, na qual se exige que as normas 

de hierarquia inferior sejam interpretadas de acordo com as de hierarquia superior a que  

estão vinculadas. Nessa acepção, os princípios constitucionais servem como orientação à 

interpretação das regras em geral (constitucionais ou infraconstitucionais), para que o 

intérprete eleja, dentre as possíveis exegeses ao caso, aquela que realiza melhor o efeito 

pretendido pelo princípio constitucional pertinente. Outra modalidade de eficácia é a 

“eficácia negativa”, que, por sua vez, autoriza a declaração de invalidade de todas as 

normas ou atos que contravenham aos efeitos pretendidos pela norma. Uma terceira 

modalidade de eficácia é a “eficácia vedativa do retrocesso”. Nesta última modalidade, a 

norma que regulamenta determinado princípio fundamental é retirada do ordenamento 

jurídico, deixando um vazio em seu lugar. Apesar do princípio fundamental ter eficácia 

direta, muitas vezes ele prescinde de uma norma infraconstitucional, é o que ocorre com as 

normas de eficácia limitada35. A retirada do ordenamento jurídico desta norma que 

resguarda algum direito fundamental acaba por esvaziar o comando constitucional. 36 

 

    Em termos ainda mais prático-jurídicos, Canotilho assevera duas 

dimensões determinantes dos princípios: uma negativa e outra positiva. Na primeira, os 

                                                 
35 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1998; 
36 Sobre o tema ver: BARCELLOS, Ana Paula. A eficácia jurídica dos princípios. O princípio da dignidade da 
pessoa humana. Rio de janeiro: Renovar, 2002; BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São 
Paulo: Malheiros, 1999; BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 5 ed., São 
Paulo: Saraiva, 2003; CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição. Coimbra: 
Almedina, 1998; ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. Conceito de princípios constitucionais. 2 ed., São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2002; MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional, Coimbra: Coimbra Editora, 
1990, Vol. II; CAMPOS, German J. Bidart. La interpretación y el control constitucionales en la jurisdicción 
constitucional. Buenos Aires: Ediar, 1987; MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Eficácia das normas 
constitucionais sobre a justiça social. Revista de Direito Público, n. 57-58, 1981; SILVA, José Afonso da. 
Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. 
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princípios estabelecem uma proibição de conduta, enquanto na segunda, ao contrário, 

impõem um determinado comportamento.37 Ruy Samuel Espíndola esclarece a doutrina do 

mestre português com o seguinte exemplo: o princípio da impessoalidade, consignado no 

art. 37, caput, da Constituição brasileira, estabelece, em sua vertente negativa, a proibição 

de “... tratamento arbitrário e desigual dos cidadãos pelos agentes administrativos, mas, ao 

mesmo tempo, em sua vertente positiva, impõe-se a igualdade de tratamento dos direitos e 

interesses dos cidadãos através de um critério uniforme da ponderação de interesses 

públicos.38 Nesse sentido, a transgressão de uma dessas dimensões, negativa ou positiva, é 

fonte de nascimento de um direito subjetivo ao sujeito lesado. Restando perfeitamente 

desenhada a aplicabilidade imediata dos princípios jurídicos, podendo levar a invalidação 

do ato jurídico praticado, quer seja de uma sentença, de um ato administrativo ou mesmo de 

uma lei.  

 

    Por fim, quanto à hermenêutica e aplicabilidade dos princípios 

constitucionais, não poderíamos deixar de citar o seguinte excerto de Canotilho: “... qual a 

função dos princípios: têm uma função retórica ou argumentativa ou são normas de 

conduta?”, continuando, o autor esclarece que “...os princípios são multifuncionais. Podem 

desempenhar uma função argumentativa permitindo, por exemplo, denotar a ratio legis de 

uma disposição (...) ou revelar normas que não são expressas por qualquer enunciado 

legislativo, possibilitando aos juristas, sobretudo aos juízes, o desenvolvimento, integração 

e complementação do direito (...)”. Nesta linha de raciocínio, o autor Português descreve a 

dimensão determinante dos princípios, ou seja, a força normativa imediata dos princípios 

constitucionais.39     

 

     

                                                 
37 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 1998; 
38 ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. Conceito de princípios constitucionais. 2 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2002, pp. 213-214; 
39 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 1998,      
p. 173. 
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1.3 O inciso LXIII do art. 5˚ da Constituição Federal, que garante o 

direito ao silêncio, constitui-se como regra ou princípio jurídico? 

 

    A postura crítica aos modelos tradicionalmente concebidos para a 

distinção entre regras e princípios jurídicos pode ser muito bem destacada nas lições de 

Humberto Ávila, fazendo-nos, portanto, acompanhar suas advertências quanto à aceitação 

da postura clássica de Dworkin, Alexy e Esser, que fundamentaram outrora a distinção 

mencionada.  

 

    Segundo este autor, não podemos classificar a distinção entre regras e 

princípios jurídicos a partir da análise estrutural da norma, ou seja, quando a norma 

comporte uma hipótese e uma conseqüência (hipotético-condicional), não necessariamente 

teremos uma regra jurídica. Tal determinação não pode ser elemento distintivo de uma 

espécie normativa, pois podemos encontrar determinado dispositivo que tenha sido 

formulado de modo hipotético e que, em verdade, comporta um princípio jurídico.  

          

    Da mesma forma, sob a perspectiva do modo final de aplicação, não 

podemos aceitar o modelo, principalmente desenhado por Dworkin, de que, em se tratando 

de regras jurídicas, estas são aplicadas de modo absoluto – “tudo ou nada”, enquanto os 

princípios são aplicados de modo gradual – “mais ou menos”. 

 

    Existem normas que, preliminarmente, indicam um modo absoluto de 

aplicação, aparentemente descritas como regras, mas que, com a consideração de todas as 

circunstâncias, terminam por exigir um processo complexo de ponderação de razões e 

contra-razões. Extraímos dois exemplos citados pelo próprio autor40 que fundamentou tal 

raciocínio.  

 

     O artigo 224 do Código Penal, ao prever o crime de estupro, 

estabelece uma presunção incondicional de violência para o caso de a vítima ter idade 

                                                 
40 ÁVILA, Humberto Bergmann. Teoria dos Princípios, da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2003. 
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inferior a 14 anos. Se for praticada uma relação sexual com menor de 14 anos, então deve 

ser presumida a violência por parte do autor. A norma não prevê qualquer exceção.  Esta 

norma, dentro do padrão classificatório entre regra e princípio, já examinado, seria uma 

regra e, como tal, instituidora de uma obrigação absoluta: se a vítima for menor de 14 anos, 

e a regra for válida, o estupro com violência presumida deve ser aceito. Em contrário, o 

Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar um caso em que a vítima da mencionada 

tipificação penal tinha 12 anos, levou em consideração as circunstâncias particulares não 

previstas pela norma, como o consentimento ou aquiescência da vítima, assim como a 

aparência física e mental de pessoa mais velha, terminando por entender não configurado o 

tipo penal, apesar dos requisitos normativos expressos estarem presentes. Isso significa, 

portanto, que a aplicação revelou que aquela obrigação, havida como absoluta, foi 

superada por razões contrárias não previstas pela própria ou outra regra, 

desmistificando a idéia da estrita validade de uma norma jurídica e de seu caráter de 

tudo ou nada.41 

 

   Por fim, a reflexão em torno do critério do conflito normativo como 

diferenciador das regras e princípios jurídicos, somando-se à postura crítica dos critérios 

acima mencionados, verifica-se que a ponderação, método tradicionalmente aceito como 

detector dos princípios jurídicos, não é método exclusivo destes, mas também das regras. 

Os exemplos, ainda citados por Humberto Ávila, demonstram tal assertiva: 

 

“Uma regra do Código de Ética Médica determina que o médico 

deve dizer para seu paciente toda a verdade sobre sua doença, e outra 

estabelece que o médico deve utilizar todos os meios disponíveis para 

curar seu paciente. Mas como deliberar o que fazer no caso em que dizer 

a verdade ao paciente sobre sua doença irá diminuir as chances de cura, 

em razão do abalo emocional daí decorrente? O médico deve dizer ou 

omitir a verdade? Casos como esse não só demonstram que o conflito 

entre regras não é necessariamente estabelecido em nível abstrato, mas 

pode surgir no plano concreto, como ocorre normalmente com os 

                                                 
41 ÁVILA, Humberto Bergmann. Teoria dos Princípios, da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 37. 



 41

princípios. Esses casos também indicam que a decisão envolve uma 

atividade de sopesamento entre razões”.42  

         

   Diante de tais ponderações, para se definir um dispositivo como regra 

ou como princípio, certamente não podemos mais obedecer exclusivamente aos modelos 

tradicionalmente concebidos pela doutrina clássica. 

 

  Aparentemente, não se vislumbra importância alguma nesse objetivo, 

que pode parecer muito mais um preciosismo científico que um enriquecimento pragmático 

sobre a aplicabilidade desses institutos ao sistema jurídico. 

 

    Entretanto, a identificação do dispositivo entre regra e princípio pode 

ser vital para a determinação do raio de sua incidência quanto à ordem jurídica.    

 

    O inciso LXIII, do art. 5˚, da Constituição Federal, assim prescreve: 

“o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe 

assegurada a assistência da família e de advogado”.  

 

    Indaga-se: tal dispositivo constitucional constitui-se como regra ou 

como princípio jurídico? Pode até parecer irrelevante a qualificação deste dispositivo, 

entretanto, caracterizá-lo como regra é simplesmente restringi-lo de aplicabilidade 

exclusiva à esfera penal. Porém ao configurá-lo como princípio, possivelmente poder-se-á 

estender sua eficácia a todo ordenamento jurídico. 

 

    Se fôssemos analisar um dos elementos descritos na norma, “preso”, 

poderíamos logo definir tal dispositivo como uma regra de comportamento restrita ao 

âmbito penal de aplicação. Todavia, veja-se que a definição de princípio não advém 

exclusivamente do aspecto descritivo da norma, ou mesmo do caráter hipotético 

condicional, mas sim da própria razão justificante da regra. Deste modo, passa-se a 

                                                 
42 Ibidem, p. 44.  
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entender os elementos constantes da hipótese como meros indicadores para a decisão a ser 

tomada e quais os casos em que ele deve manter-se fiel aos elementos descritos na hipótese 

normativa.  

 

    A definição de um dispositivo como regra ou princípio é questão 

hermenêutica, que dependerá da razão justificante43 da formulação da norma, pois, 

conforme visto acima, o princípio poderá ensejar a formulação de uma regra, mas, em 

outros casos, a regra desvenda a idéia de princípio. Desta forma, não necessariamente 

devemos seguir os critérios tradicionais destacados acima.  

 

    Na norma constitucional descrita há a idéia de liberdade e de ampla 

defesa ao acusado, inerente à interpretação do dispositivo, ou seja, a proposta de criação do 

inciso é de implicar ao sistema jurídico brasileiro, como um todo, o direito de “permanecer 

calado” quando determinada situação possa levar a sua própria incriminação. A inserção 

deste enunciado constitucional foi fruto da importação advinda dos ordenamentos jurídicos 

internacionais, principalmente dos tratados internacionais, em especial o Pacto de São José 

de Costa Rica, ratificado pelo Brasil, o qual dispõe expressamente sobre o direito a não 

produzir provas contra si mesmo, conforme veremos no capítulo segundo.   

 

    Em sendo assim, prevalece o entendimento de que a liberdade e a 

ampla defesa, como princípios, devem ser preservados sempre que o indivíduo esteja diante 

de uma situação que possa incriminá-lo, sendo, portanto, pertinente ao cidadão, não só 

omitir declarações que possam levá-lo a uma condenação, assim como mentir em seu 

favor.44      

                                                 
43 Entendemos razão justificante como limite ontológico naturalmente determinado pelo signo/linguagem, ou 
seja, significado semântico abstraído da união de todas as palavras do enunciado mais a significação dada 
pelo senso comum teórico;  
44 O Supremo Tribunal Federal (STF) se pronunciou em relação ao tema da seguinte forma: “Qualquer 
indivíduo que figure como objeto de procedimentos investigatórios policiais ou que ostente, em juízo penal, a 
condição jurídica de imputado, tem, dentre as várias prerrogativas que lhe são constitucionalmente 
asseguradas, o direito de permanecer calado. Nemo tenetur se detegere. Ninguém pode ser constrangido a 
confessar a prática de um ilícito penal. O direito de permanecer em silêncio insere-se no alcance concreto da 
cláusula constitucional do devido processo penal. E nesse direito ao silêncio inclui-se, até mesmo por 
implicitude, a prerrogativa processual de o acusado negar, ainda que falsamente, perante a autoridade policial 
ou judiciária, a prática da infração penal” (HC 68.929-9-SP-DJU de 28-8-92, p.13.453) in MIRABETE, Julio 



 43

   

    Resulta, portanto, que um dispositivo, aparentemente qualificado 

como regra, por descrever uma hipótese-conseqüência, não descarta a possibilidade do 

intérprete identificá-lo como princípio.45 No enunciado apresentado, sobressaindo-se o 

princípio de não declarar contra si mesmo, corolário do princípio da liberdade e da ampla 

defesa, este deve servir de inspiração a todo o ordenamento jurídico, não só por estar 

contextualizado no bojo constitucional, mas pela intenção de preservação da liberdade e da 

ampla defesa em situações que possam levar o indivíduo a uma condenação, ou seja, frente 

ao jus puniendi estatal.  

 

    Portanto, a identificação do dispositivo como regra ou como 

princípio dependerá dos valores fundantes de um determinado ordenamento jurídico, 

muitas vezes não previstos expressamente, mas nas entrelinhas das Constituições. Tais 

valores fundantes serão ditados pela ordem social. Sendo, enfim, função do intérprete 

construir a hermenêutica do dispositivo. E segundo a concepção de Peter Häberle, qualquer 

um de nós somos intérpretes autorizados da Constituição, reconhecendo-se competência 

para discussão, averiguação e decisão das matérias constitucionais a juízes monocráticos, a 

partir do controle difuso de constitucionalidade. E a sociedade acerca-se a estes julgadores, 

fomentando o que o mencionado autor denomina de “comunidade aberta de intérpretes” da 

Constituição. O limite da intersubjetividade do julgador é compartilhado com o povo.46 

 

    Carmem Lúcia Antunes Rocha evidencia uma classificação que 

denota a natureza singular dos princípios: generalidade; primariedade; dimensão 

axiológica; objetividade; transcendência; atualidade; poliformia; vinculabilidade; aderência; 

                                                                                                                                                     
Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado: referências doutrinárias, indicações legais, resenha 
jurisprudencial, 7 ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 448; 
45 Ver SANCHÍS, Luis Prieto. Ley, Principios, derechos. Cuadernos Bartolome de las Casas, Universidad 
Carlos III de Madrid,  n˚ 7, Madrid: Dykinson, 1998, p. 59: “(…) algunas normas que habitualmente 
llamamos principios pueden funcionar como reglas; y algunas otras que los juristas suelen llamar reglas 
pueden funcionar como principios”;  
46 CARVALHO NETTO. Menelick de. A hermenêutica constitucional e os desafios postos aos Direitos 
Fundamentais in Jurisdição Constitucional e direitos fundamentais. José Adércio Leite Sampaio 
(Coordenador). Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 163. 
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informatividade; complementariedade e normatividade jurídica. É da poliformia que 

extraímos a noção de valores fundantes ditados pela ordem social, pois, segundo a autora, 

os princípios têm substância política ativa, que os torna passíveis de serem mutáveis para se 

adaptarem às novas contingências sociais apresentadas e sedimentadas, possibilitando a 

multiplicidade de sentidos que se acrescentam e se sucedem, a fim de que o sistema tenha 

permanência, presença e eficácia social e jurídica. Em outras palavras, a construção de uma 

hermenêutica constitucional é ditada pelas aspirações e anseios de uma sociedade 

projetados sobre o ordenamento jurídico, manifestando-se a interpretação do texto e do 

contexto constitucional na força redefinidora dos significados jurídicos e políticos dos 

princípios.47   

 

    Enfim, o enunciado normativo inserido no artigo 5 ˚, inciso LXIII, é 

um princípio jurídico, pois nascido na idéia de direitos fundamentais limitativos da atuação 

estatal frente ao exercício abusivo e arbitrário. Mas, o fato de ter tal qualidade normativa 

implica na extensão a todo o ordenamento jurídico? A resposta é negativa. Nem todos os 

dispositivos que exalam princípios jurídicos são aplicados indiscriminadamente às vertentes 

jurídicas. 

 

    Os princípios constitucionais podem ser de ordem instrumental de 

interpretação da constituição e os princípios constitucionais materiais.48 Sendo estes 

últimos os de maior relevância para a análise do alcance de um princípio jurídico 

constitucional. 

 

    Sabemos que os princípios, ao expressarem valores ou indicarem fins 

a serem alcançados pelo Estado e pela sociedade, irradiam-se pelo sistema, interagindo 

entre si e pautando a atuação dos órgãos de poder, inclusive a do Judiciário na 

                                                 
47 ROCHA, Carmem Lúcia Antunes. Princípios Constitucionais da Administração Pública. Belo Horizonte: 
Del Rey, 1994 pp 38-39;  
48 Classificação fornecida por BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 5 ed., São 
Paulo: Saraiva, 2003; BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais. O 
princípio da dignidade da pessoa humana. Rio de janeiro: Renovar, 2001. 
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determinação do sentido das normas. Nem todos os princípios, todavia, possuem o mesmo 

raio de ação. Eles variam na amplitude de seus efeitos e mesmo no seu grau de influência. 

Por essa razão, os princípios podem ser agrupados em três categorias diversas, que os 

identificam como fundamentais, gerais e setoriais.49  

 

    Os princípios fundamentais expressam as principais decisões 

políticas no âmbito do Estado, determinando a sua estrutura essencial, como a forma, o 

regime e o sistema de governo, bem como a forma de Estado50. Incluem-se neste mesmo 

grupo os indicados pela Constituição como fundamentais à República51 e os princípios que 

regem em suas relações internacionais52.  Por fim, de grande relevância à formação do 

Estado Democrático de Direito, destaca-se o princípio da dignidade da pessoa humana53, 

idealizado e especialmente fortalecido pelo idealismo dos direitos fundamentais. 

 

    Os princípios constitucionais gerais têm menor grau de abstração que 

os princípios fundamentais, prestando-se, portanto, de modo direto à tutela imediata das 

situações jurídicas que contemplam. São, em verdade, desdobramentos dos princípios 

fundamentais e que se irradiam por toda a ordem jurídica. Tais preceitos concentram-se, em 

sua grande maioria, no artigo 5˚ da Constituição Federal, dedicado aos direitos e deveres 

individuais e coletivos, inclusive equiparando a noção de princípios com a de direitos 

                                                 
49 Ivo Dantas ao expor a defesa da hierarquia entre princípios destaca duas categorias de princípios: 
fundamentais e gerais, ao contrário de Luís Roberto Barroso, que elenca as três categorias mencionadas. Para 
Ivo Dantas os princípios fundamentais são os constantes do título primeiro da Constituição, como nela 
anunciados, e os princípios constitucionais gerais são aqueles voltados para determinado setor do 
ordenamento ou subsistema constitucional. DANTAS, Ivo. Princípios Constitucionais e Interpretação 
Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1995, p. 60 e 86; 
50 Princípio Republicano (art. 1˚, caput), princípio federativo (art. 1˚, caput), princípio do Estado democrático 
de direito (art. 1˚, caput), princípio da separação dos poderes (art. 2˚), princípio presidencialista (art. 76), 
princípio da livre iniciativa (art. 1˚, IV); 
51 Art. 3˚ da Constituição Federal: construção de uma sociedade livre, justa e solidária, garantia do 
desenvolvimento nacional, erradicação da pobreza e da marginalização, redução das desigualdades sociais e 
regionais, promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação; 
52 Soberania, independência, autodeterminação dos povos, não intervenção e igualdade entre os Estados (art. 
4˚, I, III, IV e V), defesa da paz, de solução pacífica dos conflitos e repúdio ao terrorismo e ao racismo (art. 
4˚, VI, VII e VIII), prevalência dos direitos humanos (art. 4˚, II);  
53 Art. 1˚, III. 
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fundamentais. Notadamente não detém caráter organizatório do Estado, mas sim limitativo 

de seu poder, resguardando circunstâncias individuais. 

 

    E, por fim, os princípios setoriais, ou também conhecidos como 

especiais, são aqueles que presidem um específico conjunto de normas afetas a determinado 

tema, capítulo ou título da Constituição. O alcance é limitado, mas, no seu âmbito de 

atuação, são supremos. Podem ser considerados como detalhamentos ou especificidades 

dos princípios gerais, como, por exemplo, os princípios da legalidade tributária ou da 

reserva legal em matéria penal. Outras vezes, podem ser autônomos, como o princípio da 

anterioridade em matéria tributária ou o do concurso público para provimento de cargos na 

Administração Pública. Há princípios setoriais na Administração Pública54, Organização 

dos Poderes55, Tributação e Orçamento56, Ordem Econômica57 e Ordem Social58. 

 

    Em razão da lição proposta por Luís Roberto Barroso quanto à 

classificação dos princípios, o direito de não se auto-incriminar poderia ser enquadrado na 

categoria dos princípios gerais, pois não consiste na organização do Estado, mas nasce 

justamente para frear as arbitrariedades do mesmo, resguardando o direito à ampla defesa e 

à liberdade como desdobramento lógico do princípio da dignidade da pessoa humana, este 

sim, princípio fundamental do Estado Democrático de Direito. E por ser implicação deste 

desdobramento, irradia-se por toda a ordem jurídica. 

 

                                                 
54 E.g., legalidade administrativa (art. 37, caput), impessoalidade (art. 37, caput), moralidade (art. 37, caput), 
publicidade (art. 37, caput), concurso público (art. 37, II) e prestação de contas (arts. 70, parágrafo único, 34, 
VII, “d” e 35, II);  
55 E.g, majoritário (arts. 46 e 77, § 2˚), proporcional (arts. 45 e 58, § 1˚), publicidade e motivação das decisões 
judiciais e administrativas (art. 93, IX e X), independência e imparcialidade dos juízes (arts. 95 e 96) e 
subordinação das Forças Armadas ao poder civil (art. 142);  
56 E.g, capacidade contributiva (art. 145, § 1˚), legalidade tributária (art. 150, I), isonomia tributária (art. 150, 
II), anterioridade da lei tributária (art. 150, III), imunidade recíproca das pessoas jurídicas e de direito público 
(art. 150, VI, “a”), anualidade orçamentária (art. 165, III), universalidade do orçamento (art. 165, § 5˚) e 
exclusividade da matéria orçamentária (art. 165, § 8º);  
57 E.g, garantia da propriedade privada (art. 170, II), função social da propriedade (art. 170, III), livre 
concorrência (art. 170, IV), defesa do consumidor (art. 170, V) e defesa do meio ambiente (art. 170, VI);  
58 E.g, gratuidade do ensino público (art. 206, IV), autonomia universitária (art. 207) e autonomia desportiva 
(art. 217, I). 
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    Portanto, chega-se à conclusão de que o inciso LXIII do artigo 5˚ da 

Constituição Federal, que garante o direito de não se auto-incriminar, embora descreva uma 

hipótese-conseqüência, qual seja, a de que o “preso” sob acusação tem o direito de 

permanecer calado, resguardando um conteúdo mínimo de regra jurídica, não deixa de 

revelar-se como princípio geral e que, em razão de tal natureza jurídica, seu alcance atinge 

todo ordenamento jurídico quando o cidadão esteja frente ao poder-dever sancionador 

estatal.              
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CAPÍTULO II. O DIREITO AO SILÊNCIO E SUA INSERÇÃO NO ÂMBITO 
TRIBUTÁRIO 
 
 
 
     

2.1. Breves considerações históricas sobre o direito ao silêncio: nemo tenetur se 
detegere; 2.2. Delimitação do sentido e alcance do nemo tenetur se detegere; 2.3. 
Natureza jurídica do nemo tenetur se detegere como direito fundamental (princípio 
fundamental); 2.4. A incorporação do princípio do nemo tenetur se detegere no 
direito brasileiro; 2.5. Eficácia à esfera penal. Extensão à esfera administrativo-
tributária?; 2.6. Limites à aplicação do direito ao silêncio à esfera administrativo-
tributária; 2.6.1 A visão da doutrina e jurisprudência espanhola; 2.6.1.1 Separação 
entre o procedimento de sanção e o de tributo; 2.6.1.2 Aplicação dos princípios 
informadores da ordem penal ao procedimento sancionador administrativo-
tributário, em especial o nemo tenetur se detegere; 2.6.2 O Tribunal de Direitos 
Humanos Europeu; 2.6.3 A questão no direito Norte-Americano; 2.6.4 A visão 
doutrinária e jurisprudencial brasileira; 2.6.5 A legislação brasileira acerca do tema; 
2.7. O supraconceito ou conceito único de ilícito e a repercussão ao nemo tenetur se 
detegere; 2.8. Distintos regimes jurídicos das sanções administrativas e penais e a 
conseqüente ponderação dos princípios penais à ordem adminitrativo-tributária, em 
particular, o nemo tenetur se detegere. 

 
 
 
 

2.1 Breves considerações históricas sobre o direito ao silêncio: nemo 
tenetur se detegere 

 
 

    Há quem considere que o princípio nemo tenetur se detegere se 

insere entre as regras gerais do direito, sendo praticamente impossível identificar suas 

raízes.59 

 

    No entanto, a efetivação do preceito só veio a se dar em épocas mais 

recentes, pois, na antiguidade, predominava a crença no sistema inquisitivo. Nesse sentido, 

o Código de Hamurabi, embora não houvesse previsão expressa sobre o interrogatório, 

permitia a exigência de tal procedimento, sendo o acusado ouvido sob juramento de falar a 

verdade, especialmente quando não houvesse outro meio probatório, como as testemunhas 

e as provas documentais. Da mesma forma, as leis de Manu não admitiam que o acusado se 

                                                 
59 QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito de não produzir prova contra si mesmo: (o princípio nemo tenetur se 
detegere e suas decorrências no processo penal). São Paulo: Saraiva, 2003, p. 5 ao se retratar ao autor  Kohl, 
Procès civil et sincerité. Liège, 1971, p. 15, apud Grevi, Vittorio, Nemo tenetur se detegere. Milano: Giuffrè, 
1972, p. 5. 
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calasse ou mentisse, pois caso assim procedesse perante o Tribunal, recairia sobre ele a 

presunção de culpabilidade. Assim sendo, o juramento era direcionado não só às 

testemunhas, assim como ao acusado, estabelecendo que estes não poderiam faltar com a 

verdade. Não menos diferente, os Egípcios e os Hebreus empregavam o juramento nos 

interrogatórios, exigindo do acusado a prerrogativa de falar a verdade, contribuindo para tal 

fim, o emprego da tortura em busca da persecução ao verdadeiro depoimento.60  

 
    Nas civilizações clássicas, Grega e Romana, o direito ao nemo 

tenetur se detegere também era desconhecido, pois se utilizava nos interrogatórios a 

prerrogativa da tortura em busca da verdade.61 

 

    Igualmente, na Idade Média, a verdade extorquida do acusado era 

tida como decisiva para o resultado do processo penal, pois a confissão era considerada a 

prova mais contundente. A negação máxima ao instituto do nemo tenetur se detegere 

parece haver se dado neste período inquisitório da Idade Média, cuja convicção sobre a 

culpabilidade do acusado era inerente a toda investigação processual, sendo assim, a tortura 

era o instrumento mais adequado para alcançar a confirmação dessa culpabilidade, por 

meio da confissão.62  

 

    Foi no período Iluminista que o princípio se firmou, pois o acusado 

passou a ser visto não mais como um meio de prova, enaltecendo-se o combate ao emprego 

da tortura e à postura antinatural de que a ninguém lhe cabe a auto-incriminação, passou, 

então, a materializar o direito ao silêncio.63 

 

    As lições de Beccaria, em sua clássica obra Dos delitos e das penas, 

promoveram a contradição existente entre a lei, que impunha ao acusado o dever de dizer a 

                                                 
60  QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito de não produzir prova contra si mesmo: (o princípio nemo tenetur se 
detegere e suas decorrências no processo penal). São Paulo: Saraiva, 2003, p. 5 ao se retratar ao autor  Kohl, 
Procès civil et sincerité. Liège, 1971, p. 15, apud Grevi, Vittorio, Nemo tenetur se detegere. Milano: Giuffrè, 
1972, pp. 5-6; 
61  Ibidem, p. 6. 
62 Ibidem, p. 7; 
63 Ibidem, p. 8. 
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verdade, e os sentimentos naturais de defesa e liberdade.64 Entretanto, a construção deste 

preceito, o nemo tenetur se detegere, ainda dava seus primeiros passos, pois o próprio 

Beccaria, apresenta-se incongruente em diversos momentos de sua literatura quando 

entende que o acusado silente deve ser apenado gravemente, por constituir ofensa à 

Justiça.65    

 
    Pouco a pouco, foi-se sedimentando a construção do princípio do 

nemo tenetur se detegere. Entretanto, até épocas mais recentes, mantinha-se a presunção de 

culpabilidade como instrumento incriminatório, o que, de certa forma, ofende ao preceito 

mencionado, pois de nada adianta resguardar ao acusado o direito ao silêncio se em razão 

deste presume-se sua culpabilidade.66   

 

    Na Idade Contemporânea, os julgados norte-americanos67 e os 

ingleses contribuíram definitivamente para a consagração do princípio no direito ocidental. 

Tendo os Estados Unidos já no século XX, instigados pelo julgamento na Suprema Corte 

americana do caso Miranda v. Arizona, inserido a V Emenda Constitucional: “No person 

shall be compelled in any criminal caso to be a witness against himself”. 

  

   Os tratados internacionais passaram a consagrar definitivamente o 

direito ao silêncio, embora, em alguns, implicitamente, como se deu na Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, aprovada pela Assembléia Geral das Nações Unidas, em 

1948, quando se referiu expressamente à presunção de inocência e à não utilização da 

tortura. Na Convenção Americana sobre Direitos Humanos aprovada na Conferência de 

                                                 
64 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. 1ª ed. São Paulo: Edipro, 2000; 
65 Maria Elizabeth Queijo, autora cujas considerações são por nosso trabalho seguidas, cita outro clássico 
como Filangieri. La scienza della legislazione. Genova, 1978, t. 3, 1, III que assim como Beccaria 
fomentaram a construção do preceito do nemo tenetur se detegere;  
66 O Código de Processo Penal Brasileiro desde sua vigência até final de 2003 preservava no artigo 186 a 
seguinte redação: “Antes de iniciar o interrogatório, o juiz observará ao réu que, embora não esteja obrigado a 
responder às perguntas que lhe forem formuladas, “o seu silêncio poderá ser interpretado em prejuízo da 
própria defesa”. Tal dispositivo, embora tacitamente derrogado pela Constituição de 1988, fora expressamente 
revogado pela Lei nº 10.792/2003 que assim dispõe: “Depois de devidamente qualificado e cientificado do 
inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de 
permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas”;    
67 Afirmou-se a Suprema Corte Americana em diversas decisões tomadas ao tempo da histeria “macartista” 
(v.g Quinn v. USA, 349 US 155 (1955); Empask v. USA, 349 US 190 (1955). Referência extraída do Habeas 
Corpus 79.244/DF do Supremo Tribunal Federal. www.stf.gov.br.  
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São José da Costa Rica, em 22 de novembro de 1969, foi reconhecido o princípio do nemo 

tenetur se detegere entre as garantias mínimas a serem observadas a toda pessoa acusada de 

um delito. Não menos diferente, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos 

adotado pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 16 de dezembro de 1966, que entrou 

em vigor em 23 de março de 1976, também se referiu expressamente ao princípio em foco, 

estabelecendo que toda pessoa acusada de um crime tem direito a não se auto-incriminar.68    

 

2.2 Delimitação do sentido e alcance do nemo tenetur se detegere 

 

    A delimitação do conteúdo do preceito nemo tenetur se detegere é 

oferecida pela doutrina processual penal, segundo a qual, tal enunciado consiste 

simplesmente na prerrogativa resguardada ao cidadão de não produzir provas contra si 

mesmo.  

 

    Expressões como: “não se auto-incriminar”, “não se confessar 

culpado”, “não produzir provas contra si mesmo”, “não se declarar culpado”, “direito de 

permanecer calado”, “direito ao silêncio”, dentre outras fornecidas pela literatura jurídica, 

estão abrangidas na noção da terminologia latina: nemo tenetur se detegere. Isso não quer 

dizer que todas estas expressões sejam necessariamente sinônimas, muito menos, que o 

nemo tenetur se detegere identifique-se com as mesmas, diante de um rigor técnico 

conceitual. Entender dessa forma, segundo a doutrina especializada, seria o mesmo que 

imprimir efeitos extremamente restritivos ao preceito do nemo tenetur se detegere.69 

Entretanto, como o objetivo de nossa investigação não tem como núcleo o estudo deste 

preceito em si, mas sim a sua inserção ou não no âmbito tributário, neste momento, 

reservamo-nos a utilização indiscriminada das expressões, ora denominando “direito de não 

se auto-incriminar”, ora “direito de não produzir provas contra si mesmo”, ora nemo tenetur 

se detegere, desvencilhando-se deste rigor técnico, que embora essencial no estudo mais 

aprofundado sobre esta temática, de momento, ao presente trabalho, acredita-se que a 

identificação dos termos não prejudicará sua cientificidade. 

                                                 
68 QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito de não produzir prova contra si mesmo: (o princípio nemo tenetur se 
detegere e suas decorrências no processo penal). São Paulo: Saraiva, 2003, p. 26; 
69 Ibidem, p. 69. 
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    Cumpre-nos, ainda, delimitar o alcance do mencionado preceito. Não 

nos cabe, de momento, perfilar a sua incidência ou não aos diversos ramos jurídicos. A 

pretensão, neste tópico do trabalho, é definir em que circunstâncias há a eficácia do direito 

de não produzir provas contra si mesmo.  

 

     É de se observar a lição de Maria Elizabeth Queijo, cuja doutrina é 

largamente acolhida por nossa investigação. Segundo a mencionada autora, não há 

distinção essencial entre o momento de incidência atribuída ao preceito do nemo tenetur se 

detegere, podendo operar-se endoprocessual ou extraprocessual, ou seja, o direito de não se 

auto-incriminar pode ser exercido no curso de investigação criminal ou em qualquer outra 

instância não penal, devendo ser respeitado o direito de não produzir elementos probatórios 

contra si mesmo. Neste último caso, o que se pretende é que não seja sequer desencadeada 

a investigação criminal, pois tal direito não está adstrito ao processo penal já iniciado, mas 

sim a todas as situações que possam desenvolver uma acusação sobre o indivíduo, em 

vistas a evitar processo futuro e eventual, considerando a idéia de acusado atual ou 

potencial.70  

 

    Entretanto o que deve ser ressaltado e que faz profunda diferença no 

âmbito de atuação do mencionado preceito é de que a incidência do direito de não produzir 

provas contra si mesmo deve ser mantida nas relações autoridade-indivíduo, sobretudo 

quando houver procedimento instaurado de natureza extrapenal, investigação criminal 

ou processo penal, para apurar determinado fato, havendo risco concreto de auto-

incriminação. Nessa circunstância, incide o nemo tenetur se detegere sempre que se exigir 

colaboração do indivíduo. Frise-se, conforme destacado, que deve haver contra o indivíduo 

a instauração de procedimento, independentemente de ser este judicial ou não, mas deve 

existir a pretensão do Estado em apurar a existência de determinado fato. Neste caso, 

havendo a abertura de procedimento ou processo, deve-se resguardar o direito de não 

informar ou não declarar quando solicitado pela autoridade administrativa ou judicial.  

                                                 
70 QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito de não produzir prova contra si mesmo: (o princípio nemo tenetur se 
detegere e suas decorrências no processo penal). São Paulo: Saraiva, 2003, pp. 418-419. 
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    Em razão disso, não cabe invocar o nemo tenetur se detegere quando 

o Estado não esteja apurando fatos. E essa delimitação é importante acentuar porque 

havendo prática de uma nova infração, penal ou extrapenal, dissociada e independente de 

qualquer exigência de colaboração por parte de autoridade pública para encobrir infração 

anteriormente praticada, não há como não considerar punível a segunda em razão da 

incidência do nemo tenetur se detegere. Em outras palavras, o indivíduo adquire renda em 

razão do tráfico ilícito de entorpecentes. Não cabe invocar o nemo tenetur se detegere no 

intuito de eximir-se de prestar declaração de renda, pois, sob este não fornecimento de 

informação ao fisco, recairão as medidas sancionatórias cabíveis, como, por exemplo, a 

multa e os juros pela inobservância do dever de declarar. O caso citado por Maria Elizabeth 

Queijo, em sua obra, ilustra bem este entendimento, é o que sucede nos crimes de falso 

balanço, pelos quais se busca o encobrimento de evasão de divisas, de sonegação fiscal ou 

mesmo de contrabando anterior. Nesse caso, não há mera confirmação de informação 

anteriormente prestada, por determinação de autoridade, mas a prática de nova infração, 

conexa à anteriormente realizada, efetuada independentemente de o envolvido ter sido 

instado a colaborar, prestando informações à autoridade. “Nessa hipótese, não se manifesta 

a relação autoridade-indivíduo, nem há procedimento extrapenal, investigação criminal ou 

processo penal instaurado. Portanto, não há risco concreto de auto-incriminação. Há temor 

genérico de revelação de crime anteriormente praticado, não incidindo o nemo tenetur se 

detegere”. Complementa a mencionada autora: 

 

 

“Admitir que o nemo tenetur se detegere pudesse afastar a 

punibilidade de infrações penais subseqüentes, praticadas para o 

encobrimento de delito anterior, sem que houvesse procedimento 

instaurado de natureza extrapenal, investigação criminal ou processo 

penal, gerando risco concreto de auto-incriminação e sem que o 

interessado fosse chamado a colaborar, fornecendo elementos probatórios, 

seria atribuir-lhe a condição de direito absoluto, que não encontraria 

qualquer limite no ordenamento jurídico, conduzindo a distorções e, não 

raro, servindo mesmo de estímulo para a perpetuação de crimes (...) dele 

não pode decorrer, pura e simplesmente, a não-punibilidade de crimes 
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conexos praticados para o ocultamento de outros. Não é esta a sua 

essência, nem a sua ratio. Reconhecer ao nemo tenetur se detegere tal 

amplitude subverteria o sistema e o próprio princípio, incentivando a 

violação de bens jurídicos tutelados pelo ordenamento jurídico”. 71   

 

     Pois bem, em síntese, o nemo tenetur se detegere é direito do 

indivíduo de não oferecer provas que lhe possam ser desfavoráveis, acarretando sua 

incriminação, quer seja em processo penal ou extrapenal, mas, frise-se, desde que haja 

instauração de procedimento investigativo, ou real possibilidade incriminatória. Nesse 

sentido, conclui-se que deve haver a solicitação da autoridade ao indivíduo no intuito de se 

descobrir determinado fato, não cabendo invocá-lo em situações em que não haja a 

investida estatal no desvendar de uma infração, quer seja penal, tributária, civil, etc., sob 

pena de estar imprimindo efeitos absolutos a um princípio e, como é sabido, não há direitos 

fundamentais absolutos, pois estes “não podem ser utilizados como um verdadeiro escudo 

protetivo da prática de atividades ilícitas, nem tampouco como argumento para afastamento 

ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de total 

consagração ao desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito”.72 73  

 

   

2.3 Natureza jurídica do nemo tenetur se detegere como direito 

fundamental (princípio fundamental) 

 

   Os direitos fundamentais podem ser entendidos como o conjunto de 

normas de um ordenamento jurídico que formam um subsistema deste, fundado na 

liberdade, na igualdade, na segurança, na solidariedade, expressões da dignidade do 

                                                 
71 QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito de não produzir prova contra si mesmo: (o princípio nemo tenetur se 
detegere e suas decorrências no processo penal). São Paulo: Saraiva, 2003, p. 421; 
72 RT-STF 709/418; STJ - 6ª T. RHC n. 2. 777-0/RJ – Rel. Min. Pedro Acioli – Ementário, 08/721 in 
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional, 15 ed., São Paulo: Atlas, 2004, p. 62; 
73 Lourival Vilanova adverte que os direitos fundamentais devem ser caracterizados como direitos absolutos 
por serem indeterminados os respectivos sujeitos passivos, pois quanto ao seu conteúdo, são relativos: ´sua 
absolutidade diz respeito apenas ao sujeito passivo, que é indeterminado, pois abrange a extensão universal (o 
conjunto) de todos os sujeitos de direito que têm o dever abstrato e negativo de não-impedir o exercício dos 
direitos subjetivos personalíssimos´.” BORGES, José Souto Maior. Relações entre Tributos e Direitos 
Fundamentais. In Tributos e direitos fundamentais. Coordenador Octavio Campos Fischer. São Paulo: 
Dialética, 2004, p. 220. 
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homem, que formam parte da norma básica material de identificação do ordenamento 

jurídico, e constituem um setor da moralidade procedimental positivada, que legitima o 

Estado Social de Direito.74 

 

   Os direitos fundamentais resguardam uma distinção marcante entre 

os demais direitos positivados em razão de sua plena concretização, pois aqueles não são 

leges imperfectae dispensando a necessária produção legislativa no plano 

infraconstitucional para sua implementação. Os direitos fundamentais são mandamentos 

constitucionais com “privilégio concretizante”, significando uma intensidade vinculativo-

constitucional que obriga o legislador constitucional e aos membros da função judiciária 

atender tais preceitos.75 

 

   A doutrina tradicional costuma estruturar os direitos fundamentais 

sob um ponto de vista material e formal. A noção deste último forma-se em decorrência de 

sua inserção em um texto positivisado, contido na Constituição Federal.76 Por outro lado, a 

fundamentação material dos direitos fundamentais reside no conteúdo de suas normas, pois 

são essenciais para o ordenamento jurídico, não pelo fato de estarem regulamentados na 

Constituição, mas por sua relevância. Esta relevância é ditada pelas considerações e valores 

predominantes na sociedade, que podem variar de acordo com os contextos sociais.     

 

    Ingo Sarlet conceitua os direitos fundamentais, englobando os 

conceitos material e formal: 

 

“Os direitos fundamentais são, portanto, todas aquelas posições 

jurídicas concernentes às pessoas, que, do ponto de vista do direito 

constitucional positivo, foram, por seu conteúdo e importância 

(fundamentalidade em sentido material), integradas ao texto da 

                                                 
74 MARTÍNEZ, Gregorio Peces-Barba. Curso de derechos fundamentales. Teoría general. Madrid: 
Universidad Carlos III, 1999, p. 469; 
75 CANOTILHO, J.J, Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador. Contributo para a 
compreensão das normas constitucionais programáticas. Coimbra: Coimbra Editora, 1994, p. 379. A 
Constituição Brasileira no § 1˚ do art. 5˚ estabelece que as normas definidoras dos direitos e garantias 
fundamentais têm aplicação imediata; 
76   O título 2˚ da Constituição Brasileira é intitulado “Dos direitos e garantias fundamentais”.  
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Constituição e, portanto, retiradas da esfera de disponibilidade dos 

poderes constituídos (fundamentalidade formal), bem como as que, por 

seu conteúdo e significado, possam lhes ser equiparados, agregando-se à 

Constituição material, tendo, ou não, assento na Constituição formal (aqui 

considerada a abertura material do Catálogo)”.77     

 

     Diante destes enfoques, o formal e o material, o direito fundamental 

encontra, nesta segunda concepção, respaldo principiológico, justificando a congruência ou 

proximidade conceitual entre direitos fundamentais e princípios fundamentais. Da noção de 

Dworkin podemos extrair tal entendimento, pois segundo o autor, os princípios são aquelas 

normas que podem ser apresentadas como razões para direitos individuais ou fundamentais, 

embora ressalve o autor que os conceitos não são idênticos.78   

 

    Alexy, por sua vez, não apresenta distinção entre princípios e direitos 

fundamentais, muito pelo contrário, expressamente admite a similitude entre os termos, ao 

dispor que “as colisões dos direitos fundamentais acima mencionadas devem ser 

consideradas segundo a teoria dos princípios como uma colisão de princípios.”79 E ainda, 

ao discorrer sobre o tema, questiona o que faz do enunciado normativo ser considerado 

como direito fundamental. A resposta para o autor apoia-se em pontos de vista materiais, 

estruturais e/ou formais. Essencialmente, alicerçado à proposta de definição de direito 

fundamental de Carl Schmitt, os direitos fundamentais são aqueles direitos que pertencem 

ao fundamento do Estado e que, portanto, são reconhecidos como tais na Constituição. Em 

outras palavras, seguindo as linhas da literatura apresentada, o direito fundamental pertence 

“al fundamento mismo del Estado”, revelando a manifestação material do preceito. 

Segundo Schmitt, o fundamento do Estado liberal de direito pertence a um só grupo de 

direitos, ou seja, aos direitos fundamentais de liberdade. Este, portanto, o sentido estrito 

dos direitos fundamentais, segundo Alexy, ou seja, apresentam uma determinada estrutura 

                                                 
77 SARLET, Ingo. A eficácia dos direitos fundamentais. 2 ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001,     
p. 82;  
78  DWORKIN, Ronald. Taking Rights Seriously. 6 ed., Londres: Duckworth, 1991, p. 26; 
79 ALEXY, Robert. Colisão de direitos fundamentais e realização de direitos fundamentais no estado de 
direito democrático. Revista de Direito Administrativo, nº 217, Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 10. 
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de direito individual de liberdade, justificando a existência do Estado, que atualmente 

reveste-se dos qualitativos: democrático e de direito. 80      

  

   Ainda do ponto de vista classificatório, os direitos fundamentais 

podem ser divididos em objetivos e subjetivos. Subjetivamente os direitos fundamentais 

podem ser vislumbrados como direitos do cidadão frente às intervenções injustificadas do 

Estado, correspondendo a conceitos negativos, pois impedem a atuação arbitrária do 

Estado. Enquanto que, objetivamente, os direitos fundamentais correspondem a uma ordem 

axiológica objetiva do ordenamento jurídico, justificando sua superioridade diante do 

sistema normativo.81  

 

    Utilizando-se, ainda, das lições classificatórias dos direitos 

fundamentais, Robert Alexy aprofunda os direitos fundamentais sob o enfoque subjetivo. 

Para o autor, tais direitos podem ser de cunho: normativo, empírico e analítico. Enquanto 

no primeiro os direitos fundamentais observam o sentido normativo mais amplo, 

utilizando-se dos textos legais, da doutrina, da jurisprudência, etc, o segundo, utiliza-se 

destes direitos a partir de suas conceituações históricas, sociais, finalísticas e de sua 

legitimação social. Por fim, a dimensão analítica, preocupando-se com o aperfeiçoamento 

do sistema jurídico sob a forma científica, almejando uma precisão metodológica, 

privilegiando a clareza, coerência e precisão semântica das expressões utilizadas.82 

 

     Evidencia-se, ainda, da literatura constitucional que os direitos 

fundamentais possuem gerações, ou como preferem alguns, dimensões83. Os direitos 

                                                 
80 ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2001, pp. 63-64; 
81 BENDA, Maihofer, VOGEL, Hesse & Heyde. Manual de Derecho Constitucional. 2 ed., Madrid: Marcial 
Pons, 2001, p. 91. Apud. AGRA, Walber de Moura. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2002, pp. 136-137;   
82 Percebe-se que nossa investigação trilha o caminho proposto por Robert Alexy quando define a estrutura 
subjetiva dos direitos fundamentais, pois tentamos fortalecer o direito ao silêncio atendendo todas as 
sistematizações propostas pelo autor. ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Madrid: 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001, pp. 173-183; 
83 A expressão “gerações” dá a idéia de ruptura entre as mesmas, como se uma deixasse de existir em razão do 
surgimento da outra, enquanto que “dimensões” fornecem a noção de que há uma coexistência entre ambas. 
“A doutrina moderna prefere o termo dimensão, pois sugere que não existe uma alternância nas prerrogativas, 
mas uma evolução, contribuindo cada fase anterior na elaboração da fase posterior. A terminologia geração 
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fundamentais de primeira dimensão, surgida no século XVII, inaugura-se com o 

florescimento das liberdades públicas, é dizer, dos direitos e das garantias individuais e 

políticas clássicas, as quais encontravam na limitação do poder estatal seu embasamento. 

Nessa fase prestigiam-se as prestações negativas, pois geram um dever de não-fazer ao 

Estado, tendo em vista a preservação do direito à vida, à liberdade, à expressão, à religião, à 

associação, etc. A gênese dessa dimensão de direitos foi a resistência contra o Estado 

opressor, contra os privilégios da realeza, contra o modelo feudal que oprimia a burguesia 

incipiente. Para a realização dos direitos de primeira dimensão, bastou o surgimento do 

Estado de Direito. A segunda dimensão, advinda logo após a primeira guerra, compreende 

os direitos sociais, econômicos e culturais, os quais visam a assegurar o bem-estar e a 

igualdade, impondo ao Estado uma prestação positiva, no sentido de fazer algo de natureza 

social em favor do homem. Exige-se do Estado atividades no sentido de atender às 

necessidades da população. O governo não poderia mais adotar uma postura inerte, 

esperando que a “mão invisível” do mercado possibilitasse a construção de um Estado de 

bem-estar social.84  E, por fim85, os de terceira dimensão, que englobam os chamados 

direitos de solidariedade ou fraternidade, como a garantia de um meio ambiente 

equilibrado, a uma vida saudável e pacífica, o progresso, ao avanço da tecnologia, etc. 

Estes direitos passam a ter como sujeitos da relação não mais o cidadão-cidadão ou o 

cidadão-Estado, pois a titularidade passa a ser difusa, coletiva, transindividual, 

ultrapassando os limites territoriais de um país. 86  

 

                                                                                                                                                     
poderia produzir um falso entendimento de que uma geração substituiria a outra, sem uma continuidade 
temporal entre elas. (...) Uma dimensão posterior incorpora direitos da anterior e acrescenta uma nova 
densidade de prerrogativas aos cidadãos que até então não existia”. AGRA, Walber de Moura. Curso de 
Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 139; 
84 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 12 ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2002, p. 476.  
85 A doutrina mais recente menciona uma quarta dimensão, baseado nos direitos sociais das minorias, os 
direitos econômicos, os coletivos, os difusos, os individuais homogêneos, convivendo com o direito à 
informática, softwares, biociências, eutanásia, alimentos transgênicos, sucessão de filhos gerados por 
inseminação artificial, clonagens, etc. Os direitos de quarta dimensão ainda estão em fase de construção 
teórica, tendo como objetivo integrar o cidadão nas decisões políticas tomadas pelos entes governamentais, 
intensificando o grau de democracia. Ainda, como direitos de quarta dimensão podem ser designados: a 
participação política efetiva; a garantia de institutos da democracia participativa; a liberdade ampla de 
informação; a pluralidade de informação; o aprimoramento do regime democrático; a manipulação genética, a 
liberdade de mudança de sexo, etc.;   
86 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal Anotada. 5 ed., ver. e atual. até a Emenda Constitucional nº 
39/2002. São Paulo: Saraiva, 2003, pp. 101-102. 
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    O nemo tenenetur se detegere se encontra nos primórdios dos direitos 

fundamentais, desde o surgimento Iluminista, no século XVIII, cujos contornos 

consubstanciavam as liberdades dos cidadãos frente ao arbítrio estatal, tudo em razão de um 

direito natural inerente a todo ser humano, inseridos, portanto, na primeira dimensão dos 

direitos fundamentais. O movimento Iluminista emergiu vigorosamente nos ideais da 

Revolução Americana e Francesa, fomentando o Estado Democrático de Direito, embora 

este só tenha se concretizado um pouco depois, em fins do século XVIII e começos do 

século XIX.87  

 

    Deve-se salientar a posição destacada pela literatura especializada 

sobre o tema: 

 

“(...) embora o nemo tenetur se detegere esteja encartado entre os 

direitos de primeira geração, nos quais a ênfase é o resguardo do 

indivíduo diante do Estado, não se pode deixar de ressaltar a ótica do 

interesse público em sua tela. Isto porque, como adiante se observará, o 

nemo tenetur se detegere se insere no direito à defesa e na cláusula do 

devido processo legal. Por via de conseqüência, repercute na própria 

legitimação da jurisdição. Nesse sentido, não é apenas o direito daquele 

indivíduo que está sendo investigado ou processado, especificamente, mas 

é de interesse público, para o exercício correto e adequado da 

jurisdição”.88 

 

    

   Podemos dizer que nemo tenetur se detegere, ou simplesmente, o 

direito ao silêncio concedido ao acusado na persecução investigativa é, não só direito 

fundamental, na modalidade de princípio geral89, pois inserido entre os direitos emergidos 

com a formação do Estado Democrático de Direito que protege essencialmente a liberdade 

                                                 
87  BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal Anotada. 5 ed., ver. e atual. até a Emenda Constitucional nº 
39/2002. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 103; 
88 QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito de não produzir prova contra si mesmo: (o princípio nemo tenetur se 
detegere e suas decorrências no processo penal). São Paulo: Saraiva, 2003, pp. 55-56; 
89 Na concepção adotada por Luis Roberto Barroso, a qual coadunamos, vista no capítulo primeiro, página 30. 
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e a dignidade do indivíduo, mas também revela a preocupação destes mesmos Estados em 

estabelecer uma jurisdição legítima, e, portanto, ideal de toda uma coletividade. 

 

    O nemo tenetur se detegere, direito fundamental geral ligado à 

concepção de liberdade e dignidade da pessoa humana, à medida que assegura o direito ao 

investigado a não se auto-incriminar, fundamenta a própria legitimidade do Estado 

Democrático de Direito, preservando-se, portanto, um dos instrumentos fundamentais à 

concretização do contraditório e da ampla defesa. É justamente na tutela jurídica dos 

interesses do acusado que repousa a proteção dos direitos fundamentais.    

   

   Em conclusão, não se pode admitir que tal direito fundamental, de 

cunho altamente axiológico, fique restrito a um plano metafísico. A construção e 

positivação deste princípio é imprescindível ao modelo de Estado Democrático de Direito, 

pois assim preceitos como este adquirem eficácia. Não se trata simplesmente de um valor, 

mas hão de ser normatizados como forma de vincular sua observância por parte dos poderes 

públicos, assim como dos particulares, fugindo, portanto, da esfera meramente abstrata e 

metafísica para se fortalecer sob o manto normativo. E é por intermédio da positivação 

desses direitos em normas gerais e abstratas que se passa a conceber a idéia de direitos 

fundamentais, permitindo-se ao Estado, com todo o seu aparato burocrático-funcional dotá-

los de coercibilidade efetiva em nossa vida cotidiana. Este é o “insumo de legitimidade” 

dos direitos fundamentais: sua positivação. Conferindo ao mesmo tempo a credibilidade 

institucional do Direito e do Estado.90      

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
90 CARVALHO NETTO, Menelick de. A hermenêutica constitucional e os desafios postos aos direitos 
fundamentais in Jurisdição constitucional e direitos fundamentais. José Adércio Leite Sampaio 
(Coordenador). Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 146. 
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2.4 A incorporação do princípio do nemo tenetur se detegere no 

direito brasileiro 

 

    O inciso LXIII do art. 5˚ da Constituição Federal assegura o direito 

ao preso de permanecer calado.91 Entretanto, uma exegese puramente literal poderia levar-

nos a crer que somente ao preso seria resguardado tal direito, ou seja, ao acusado que 

estivesse mantido em privação de liberdade. Atualmente tal entendimento foi suplantado, 

conforme veremos um pouco mais adiante. 

 

De toda forma, a Legislação brasileira ratificou alguns tratados 

internacionais que asseguram expressamente o preceito do nemo tenetur se detegere 

direcionado não só ao acusado mantido em privação de liberdade, mas aquele sob processo 

de acusação que responde em liberdade, ou sob a potencialidade de se instaurar processos 

penais, como por exemplo, em fases de Inquérito Policial.   

 

O princípio da não auto-incriminação assegurado aos acusados em 

geral foi expressamente ratificado somente no ano de 1992, através dos Decretos n. 592, de 

6 de julho, e n. 676, de 6 de novembro, que convalidaram o Pacto Internacional de Direitos 

Civis e Políticos e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da 

Costa Rica):92 “Toda pessoa tem o direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, 

nem a declarar-se culpada”.93 

 

    Surge, entretanto, a controvérsia sobre a hierarquia dos tratados 

internacionais que asseguram direitos fundamentais na legislação pátria, girando em torno 

da interpretação do art. 5˚, § 2˚ da Constituição Federal.94 

                                                 
91 “O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a 
assistência da família e de advogado”; 
92 BULOS, Lammêgo Uadi. Constituição Federal Anotada. 5 ed., revista e atualizada até a Emenda 
Constitucional nº 39/2002, São Paulo: Saraiva, 2003, p. 315; QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito de não 
produzir prova contra si mesmo: (o princípio nemo tenetur se detegere e suas decorrências no processo penal). 
São Paulo: Saraiva, 2003, p. 58; 
93 Art. 8˚, § 2˚, g do Decreto n. 676, de 6 de novembro de 1992; 
94 “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 
princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 
parte”.  
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    As posições doutrinárias são as mais variadas, entretanto, a discussão 

foi atropelada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, predominando o 

entendimento de que os tratados e convenções internacionais, ao serem incorporados ao 

direito nacional, têm hierarquia de lei ordinária e não de normas constitucionais, nem 

supranacionais.95 

 

    Confirmam a tese do Supremo Tribunal Federal: Manoel Gonçalves 

Ferreira Filho96, Celso Ribeiro Bastos97, Zeno Velloso98 e Clèmerson Clève99.  

 

    Por outro lado, José Afonso da Silva100 entende que em razão do art. 

5˚, § 2.˚ da Constituição Federal, as normas de tratados internacionais que versam sobre 

direitos fundamentais, incorporadas, são direitos constitucionais. 101 Esta é a posição à qual 

nos filiamos, assentada na mais abalizada doutrina102: 

 

“A especificidade e o caráter especial dos tratados de proteção 

internacional dos direitos humanos encontram-se, com efeito, 

reconhecidos e sancionados pela Constituição Brasileira de 1988: se, para 

                                                 
95 RTJ 83/809; 82/530 e 121/270 in BULOS, Lammêgo Uadi. Constituição Federal Anotada. 5 ed., revista e 
atualizada até a Emenda Constitucional nº 39/2002, São Paulo: Saraiva, 2003, pp. 403-408; 
96 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. São Paulo: 
Saraiva, 1990, Vol. I, p. 87; 
97 BASTOS, Celso Ribeiro e MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil de 1988. São 
Paulo: Saraiva, 1989, Vol. II; 
98 VELOSO, Zeno. Controle jurisdicional de constitucionalidade. Belém: CEJUP, 1999, p. 118; 
99 CLÈVE, Clèmerson Merlin. A fiscalização abstrata de constitucionalidade no direito brasileiro. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1995, p. 142; 
100 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 17 ed., São Paulo: Malheiros, 2000, p. 
197; 
101 Sustentam a posição na qual os tratados e convenções internacionais têm hierarquia superior às leis 
ordinárias do direito interno: ACCIOLY, Hidelbrando, Manual de Direito Internacional Público. 9 ed., São 
Paulo: Saraiva: 1970; VALLADÃO, Haroldo. Direito Internacional Privado. 5 ed., Rio de Janeiro: Freitas 
Bastos, 1980 e MELLO, Celso D. Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. 2 ed., São Paulo: 
Renovar, 2000, Vol. I;   
102 ROCHA, Fernando Luis Ximenes. Direitos Fundamentais na Constituição de 1988. In: os 10 anos da 
Constituição Federal. São Paulo: Atlas, 1999, p. 273-274; STEINER, Sylvia Helena de Figueiredo. A 
convenção americana sobre direitos humanos e sua integração ao processo penal brasileiro. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2000, p. 90; GRINOVER, Ada Pellegrini, FERNANDES, Antonio Scarance e GOMES 
FILHO, Antonio Magalhães. As nulidades no processo penal. 4 ed., São Paulo: Malheiros, 1995, p. 70; 
GOMES FILHO, Antonio Magalhães. O direito à prova no processo penal. São Paulo: Malheiros, 1997, pp. 
82-83 e FERNANDES, Antonio Scarance. O processo penal constitucional. 2 ed., São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2000, p. 26.  
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os tratados internacionais em geral, se tem exigido a intermediação do 

Poder Legislativo de ato com força de lei de modo a outorgar a suas 

disposições vigência ou obrigatoriedade no plano do ordenamento 

jurídico interno, distintamente no caso dos tratados de proteção dos 

direitos humanos em que o Brasil é parte os direitos neles garantidos 

passam, consoante os artigos 5 (2) e 5 (1) da Constituição Brasileira de 

1988, a integrar o elenco dos direitos constitucionalmente consagrados e 

direta e imediatamente exigíveis no plano do ordenamento jurídico 

interno”.103     

        

    Nesse passo, mesmo que a Constituição mencione exclusivamente 

“preso”, os tratados e as convenções internacionais que tratam sobre direitos fundamentais 

têm valor hierárquico constitucional quando ratificados pelo Brasil e, segundo vimos, 

garantem ao acusado, estando preso ou não, o nemo tenetur se detegere, conforme Decretos 

mencionados linhas mais acima.   

       

    Por outro lado, admitindo-se a tese contrária defendida pelo Supremo 

Tribunal Federal de que os tratados têm força hierárquica similar à lei ordinária, não há que 

se admitir somente ao acusado que se encontre recolhido em prisão, conforme elucida o 

texto expresso da Constituição, pois segundo entendimento doutrinário104 e jurisprudencial, 

                                                 
103 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A proteção internacional dos direitos humanos. São Paulo: 
Saraiva, 1991, pp. 631-632; 
104  Manoel Gonçalves Ferreira Filho assim comenta o dispositivo LXIII do art. 5˚ da CF/88: “Direitos do 
preso. Não há símile no direito constitucional brasileiro anterior. Certamente a inspiração do constituinte foi 
provinda do direito norte-americano. A regra de que o preso pode permanecer calado decorre da 5ª Emenda à 
Constituição (1791), em que se lê, postos de lado outros aspectos, que ´ninguém poderá ser constrangido a 
depor contra si próprio´. O direito a advogado está previsto na 6ª Emenda (também de 1791), juntamente com 
outras garantias processuais”. (Comentários à Constituição Brasileira de 1988. São Paulo: Saraiva, 1990, p.73, 
Vol. I). Por outro lado, Yoshiaki Ichihara entende que não cabe fazer qualquer interpretação extensiva ou 
analógica ao termo empregado pela Constituição Federal de 1988 “preso”. Crimes contra a ordem tributária. 4 
ed., in MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coordenador). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 149; 
Veja-se também na literatura mais moderna a posição de Geraldo Prado. O direito ao silêncio in 
www.direitosfundamentais.com.br: “Atualmente, em vigor Constituição da República que de forma expressa 
garante ao preso o direito de permanecer calado – art. 5˚, inciso LXIII – e integrando regularmente o nosso 
ordenamento jurídico a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), que 
em seu artigo 8 ˚ prescreve, no rol das garantias judiciais, o direito de não ser (a pessoa) obrigada a depor 
contra si mesma, nem a confessar-se culpada (letra “g”), a tudo se acrescentando a instrumental presença do 
Defensor desde o início de qualquer procedimento persecutório, parece fora de dúvida que as práticas 
judiciárias abandonaram à própria sorte a chamada confissão extrajudicial, desamparada da orientação ao 
investigado de que tem o direito de permanecer calado, especialmente quando produzida com exclusividade 
na atividade de investigação criminal, na fase preparatória ao processo de conhecimento de cunho de 
condenação”. (destaque nosso).   
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o simples fato de estar sendo imputado alguma acusação que possa culminar no jus 

puniendi estatal assegura-se ao indivíduo o direito ao silêncio. Portanto, mesmo que os 

tratados ou convênios internacionais integrem o ordenamento jurídico brasileiro como lei 

ordinária, o entendimento perfilado em torno ao texto constitucional, assegura uma 

hermenêutica homogênea entre ambas legislações. Não estando, portanto, derrogados os 

textos internacionais ratificados pelo Brasil, em razão do teor da Constituição de 1988. 

 

“É o que tem declarado, em diversas assentadas, o Supremo 

Tribunal Federal, pois não se pode obrigar o acusados, suspeitos ou 

testemunhas a fornecerem base probatória para caracterizar sua própria 

culpa (STF, HC 77.135/SP, rel. Min. Ilmar Galvão, j. 8-9-1998, 

Informativo STF, n. 122; HC 75.527, rel. Min. Moreira Alves, j. 17-6-

1997; HC 68.929, rel. Min. Celso de Mello, j. 22-10-1991). 

Como decorrência do direito de permanecer calado, o privilégio 

contra a auto-incriminação traduz o direito público subjetivo, assegurado 

a qualquer indiciado, imputado ou testemunha. A jurisprudência do 

Pretório Excelso (STF, HC 75.244-8/DF, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 

26-4-1999) e a doutrina (Antonio Magalhães Gomes Filho, Direito à 

prova no processo penal, p. 113; Antonio Scarance Fernandes, Processo 

penal constitucional, p. 262) entendem que, embora o inciso LXIII do art. 

5. ˚ fale em preso, a exegese do preceito constitucional deve ser no 

sentido de que a garantia alcança toda e qualquer pessoa, pois, diante da 

presunção de inocência, que também constitui garantia fundamental do 

cidadão, a prova da culpabilidade incumbe exclusivamente à acusação, 

por assim reiterar as nossas anotações ao inciso LV desse art. 5.˚ ”.105   

         

    Ademais, o direito de não produzir provas contra si mesmo não pode 

exclusivamente ser extraído do inciso LXIII do art. 5˚ da Constituição Federal, mas de todo 

um conjunto de princípios que asseguram a vasta amplitude do direito à plena defesa do 

indivíduo. Dentro do espectro dos direitos e garantias fundamentais há um conjunto 

orgânico que permite extrair diversos preceitos assecuratórios à defesa que devem ser 

analisados em consonância, destacando-se entre estes, o princípio da ampla defesa, do 

                                                 
105 BULOS, Lammêgo Uadi. Constituição federal Anotada, 5 ed., revista e atualizada até a Emenda 
Constitucional nº 39/2002, São Paulo: Saraiva, 2003, p. 315. 
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devido processo legal, da inviolabilidade de intimidade, do domicílio e das comunicações, 

da presunção de inocência, do direito ao silêncio e da vedação de utilização de provas 

ilícitas, todos elencados implícita ou expressamente nos diversos incisos do mencionado 

artigo constitucional.106     

 

2.5 Eficácia à esfera penal. Extensão à esfera tributária?  

 

Resta configurado o direito ao silêncio à esfera penal em razão dos 

motivos já esboçados. Entretanto, a questão não parece tranqüila quando estendemos tal 

preceito a outras vertentes jurídicas.  

 

  Desta feita, segundo expomos na introdução do presente trabalho, o 

ponto-chave de nossa investigação tem início na seguinte indagação: pode o sujeito passivo 

da relação tributária, sob a proteção do inciso LXIII do artigo 5º da Constituição Federal, 

negar-se a prestar informações aos agentes fiscais sobre questões que poderão incriminá-lo?  

 

  A inclusão do preceito normativo nemo tenetur se detegere ao corpo 

do texto constitucional, arrematado no artigo 5º, inciso LXIII, assim como nas legislações 

internacionais ratificadas por nosso sistema normativo, assegura, em princípio, sua 

extensão a todo ordenamento jurídico brasileiro em face da hierarquia legislativa assumida 

pelas regras constitucionais. 

 

  Sob esta perspectiva, em princípio, todas as normas 

infraconstitucionais, que contrariem ou vulnerem dito preceito, são dotadas de ilegalidade 

e, por isso, devem ser expurgadas do contexto jurídico por não manterem respeito ao 

ordenamento legislativo superior, conforme assim assevera a tradicional doutrina 

positivista, que, em Hans Kelsen, encontrou seu principal teórico para o estabelecimento do 

                                                 
106 SALOMÃO, Heloisa Estelita. O dever de informar e os crimes contra a ordem tributária. Revista Dialética 
de Direito Tributário, n ˚ 3, São Paulo: Oliveira Rocha Comércio e Serviços Ltda, 1995, p. 33. 
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sistema escalonado de normas como principal ponto harmonizador de um sistema 

jurídico.107  

 

     Ademais, o direito ao silêncio como direito fundamental geral é 

dotado de uma axiologia principiológica que deve refletir sobre todo o sistema jurídico, 

pois sobre estes, os princípios, predomina na doutrina clássica a idéia de uma norma geral e 

basilar ao sistema jurídico, que, a partir de suas diretrizes, comandam a interpretação dos 

dispositivos legais. 

 

“Os princípios jurídicos não têm o caráter de regras concebidas de 

forma muito geral, às quais se pudessem subsumir situações de facto, 

igualmente de índole muito geral. Carecem antes sem excepção, de ser 

concretizados. Mas cabe a este respeito distinguir vários graus de 

concretização. No grau mais elevado, o princípio não contém ainda 

nenhuma especificação de previsão e conseqüência jurídica, mas só uma 

‘idéia jurídica geral’, pela qual se orienta a concretização ulterior como 

por um fio condutor.” 108       

 

  Ainda no concernente aos princípios, a questão vem sendo posta e 

reposta de diversos modos, entretanto, na visão tradicional, conforme visto no primeiro 

capítulo, os princípios surgem como pontos de referência que ‘informam’ a ordem jurídica 

e que se situam antes da norma, embora também possa entender-se que da norma podemos 

extrair princípios, através de uma operação exegética.109 Diríamos, portanto, que os 

princípios, diversamente das normas (regras) e dos valores, são uma construção 

hermenêutica.110  

 

“Às vezes se apresentam como base da norma, vez que são 

fundantes (e são-no por sua analogia com os valores); e daí sua conexão 

                                                 
107 Embora não se admita em sua completude, a Teoria Pura do Direito ainda conserva, neste ponto, qual seja, 
o da estrutura escalonada do ordenamento jurídico, sua inserção ao atual contexto legal. KELSEN, Hans. 
Teoria Pura do Direito. Tradução João Batista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 1999; 
108 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3 ed., tradução José Lamego. Lisboa: Fundação 
Caloueste Gulbenkian; 
109 SALDANHA, Nelson. Filosofia do Direito. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 200; 
110 Ibidem. 
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com a idéia de fontes. Às vezes parecem ‘sair’ da norma, extraídos dela 

pelo intérprete”.111 

 

    Canotilho, ao retratar os princípios, reúne diversos critérios, como o 

grau de abstração, o grau de determinabilidade, sua natureza normogenética, sua 

fundamentalidade nos sistemas de fontes do direito e sua idéia de direito, qualificando-se 

como “standards” juridicamente vinculados à idéia de justiça.112 

 

    Seguindo a linha de raciocínio que vimos perfilando no presente 

trabalho, o nemo tenetur se detegere é princípio fundamental geral decorrente ou conectado 

a princípios como liberdade e respeito ao devido processo legal, configurado sob o manto 

positivado do direito ao silêncio contextualizado segundo o título segundo da Constituição 

Federal: dos direitos fundamentais. E como princípio fundamental geral, em tese, não há 

como negar sua inclusão aos mais diversos ramos do direito113, dentre eles o tributário, 

pois, conforme a melhor doutrina, os princípios são fontes exegéticas de todo o sistema.      

 

    Vale ressaltar, contudo, que o preceito do nemo tenetur se detegere 

tem suas raízes principiológicas em razão da defesa do indivíduo frente à acusação estatal. 

Portanto, a preservação do preceito deve surgir no exato instante em que, devido às 

circunstâncias, o indivíduo pode se ver, mediante coação, compelido a produzir prova 

contra si mesmo, cooperando involuntária ou indevidamente com o Estado, que tem o dever 

de investigar. Em outras palavras, o mencionado princípio surge quando, do outro lado, há 

uma pretensão punitiva ou repressora manifestada no jus puniendi do Estado. Insiste-se, o 

princípio tem vez na medida em que haja procedimento de natureza extrapenal, 

investigação criminal ou processo penal, para apurar determinado fato ou, ainda, havendo 

                                                 
111 SALDANHA, Nelson. Filosofia do Direito. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, pp. 216-217;  
112 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 3 ed., Coimbra: Almedina, 
1999, pp. 1086-1087. Sobre esta noção de princípios, como “standards”, ver DWOKIN, Ronald. Taking 
Rights Seriously. Cambridge: Harvard University Press, 1978;  
113 Apesar de criticada, a divisão do Direito em ramos é de importância operacional como acentua Tércio 
Sampaio Ferraz Jr. Para este autor esta ramificação é útil para determinar os efeitos apropriados das normas, e 
quais os princípios que regem cada os desses ramos sistematicamente. FERRAZ JR., Tércio Sampaio. 
Introdução ao estudo do direito, técnica, decisão e dominação, 3ed., São Paulo: Atlas, 2001, p. 142. 
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risco concreto de auto-incriminação. Nessa circunstância, incide o nemo tenetur se detegere 

sempre que se exigir a colaboração do indivíduo.     

 

    Dessa forma, a eficácia do dispositivo que assegura o direito ao 

silêncio não pode ser utilizada indiscriminadamente, pois, caso contrário, os contribuintes 

utilizariam deste preceito para descumprir inclusive obrigações essenciais ao 

funcionamento da máquina estatal. Em especial, destacam-se as obrigações tributárias 

“acessórias”114, aqui consubstanciadas no dever de prestar informações quando solicitadas 

pela autoridade fiscal, sem que nada lhe incidisse de punitivo por tal comportamento. Neste 

momento, apesar da existência do jus puniendi estatal, essencialmente materializado na 

imposição de multas caso o contribuinte não preste as informações desejadas, há a 

preponderância da relação jurídica obrigacional de contribuir ou colaborar115 com o Estado 

na busca de fomento para destinação coletiva de políticas públicas. Portanto, como veremos 

mais adiante, a nosso juízo, o direito ao silêncio sofrerá restrições quando submetido ao 

regime jurídico contextualizado sob o âmbito tributário-administrativo.  

 

    Não se pretende instalar uma relação de paridade absoluta entre 

contribuinte e fisco, cujas raízes desembocam na autonomia da vontade, mas, antes de tudo, 

estabelecer deveres de colaboração para com a gestão governamental. Admitir o contrário 

deixaria praticamente inerte a Administração Fiscal ante o descumprimento das obrigações 

e deveres fiscais por parte dos “obrigados tributários”, assim como quedariam ineficazes as 

normas tributárias, restando desprotegido o interesse público que com elas se persegue. 

Assim sendo, é necessário um mínimo de superioridade da Administração Pública frente ao 

contribuinte para dispor de eficiência e rapidez na apuração dos créditos tributários, 

                                                 
114 “As obrigações tributárias acessórias (ou formais ou, ainda, instrumentais) objetivam dar meios à 
fiscalização tributária para que esta investigue e controle o recolhimento de tributos (obrigação principal) a 
que o próprio sujeito passivo da obrigação acessória, ou outra pessoa, esteja, ou possa estar, submetido. 
Compreendem as obrigações de emitir documentos fiscais, de escriturar livros, de entregar declarações, de 
não embaraçar a fiscalização etc.” AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 8 ed., São Paulo: Saraiva, 
2002, p. 241; 
115 Sobre o dever de colaboração do administrado (contribuinte) define Renato Alessi como “aqueles deveres 
jurídicos dos particulares pelos quais estes, independentemente das específicas relações voluntárias com os 
entes públicos e devido unicamente à sua pertinência aos mesmos, estão obrigados a fornecer-lhes aqueles 
bens e aquelas atividades pessoais que os entes necessitam para a satisfação das necessidades coletivas.” 
Tradução livre. ALESSI, Renato. Príncipe di Diritto Administrativo, Milano: Giuffrè, 1966, p. 648, Vol. II.   
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entretanto, tal superioridade na posição jurídica empregada ao ente público não pode 

atropelar a proteção dos direitos e interesses dos particulares, deixando-os indefesos ante a 

arbitrariedade administrativa. 

 

    O que se reclama, portanto, é uma definição precisa que não existe 

atualmente, especialmente no direito brasileiro, dos direitos dos cidadãos no âmbito fiscal e 

de seus mecanismos de controle e, sobretudo, uma adequada ponderação entre os 

princípios, direitos e garantias constitucionais e o interesse à preservação de que todos 

efetivamente participem dos ingressos públicos suficientes à manutenção das despesas e 

dos investimentos estatais, evitando que alguns se esquivem deste ônus amparados na 

ideologia “absoluta” de um direito fundamental, neste caso, consubstanciado no direito de 

não produzir provas contra si mesmo. 

               

2.6 Limites à aplicação do direito ao silêncio à esfera tributária 

 

    Tendo em vista o raciocínio delineado no tópico anterior, a relação 

jurídica tributária, consubstanciada na obrigação de recolhimento do tributo (“obrigação 

principal”) e nos deveres instrumentais (“obrigação acessória”), não pode esbarrar no 

escudo protetivo do direito ao silêncio, pois, sob tal contexto, não há propriamente o poder 

punitivo estatal, mas sim o dever da Administração Pública de gerir a arrecadação 

tributária. Trata-se de atividade formada pelo conjunto de providências e pela expedição de 

atos administrativos que instrumentam a Fazenda Pública a promover a fiscalização 

tributária e a praticar os atos tendentes a deflagrar a cobrança do tributo.   

         

    Parece óbvio que, se a atividade fiscal depender da voluntariedade ou 

boa vontade dos contribuintes, a Administração Pública estaria fadada ao colapso.116 

Imagine-se o contribuinte que, quando solicitado pela autoridade fiscal, não fornece 

declarações, notas fiscais ou documentos essenciais ao fiel cumprimento do exercício 

                                                 
116 Sobre o tema ver: PÉREZ, Julio Banacloche. Condicionamientos sociológicos para el cumplimiento 
voluntario de los deberes tributarios. Revista  Hacienda Pública Española, nº 68, pp. 773-790.  
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fiscalizatório amparado no direito de não se auto-incriminar e, sob tal inobservância, fora 

ilegítima a coação punitiva imposta pelo Estado.   

 

   A doutrina espanhola, por sua vez, tendo em vista a forte tendência 

dirigida à proteção dos contribuintes, conforme se verá em ponto a seguir tratado, 

determinou que, mesmo no procedimento de apuração do tributo (fase de liquidação), ao se 

detectar possíveis irregularidades fiscais, deve-se abrir procedimentos administrativos 

específicos com caráter sancionatório para punir o sujeito passivo da relação tributária, 

desvencilhado do procedimento de liquidação do tributo. E a partir deste novo 

procedimento, deve-se primar pelo direito ao silêncio, sendo defeso à autoridade fiscal 

coagir o contribuinte com a cominação de multas ou quaisquer outras modalidades 

punitivas para que este, o administrado, colabore com a Administração Pública.     

       

    A doutrina brasileira não chega a este extremo de protecionismo, até 

porque não há em nossa legislação um procedimento separado para a apuração do crédito 

tributário e outro para a instauração da infração tributária. Ou seja, os procedimentos de 

liquidação, fiscalização ou comprovação tributária têm como “pano de fundo” a abertura 

imediata pela própria autoridade fiscal do procedimento sancionatório, lavrando-se o auto 

de infração com a conseqüente punibilidade, na maioria dos casos, através da multa.117 

Sendo, por isso, afastado o direito ao silêncio do contexto administrativo tributário, mesmo 

que este, em verdade, esteja amparado em procedimento sancionatório, pois, sob o 

descumprimento das condutas de exigências fiscais “principais” ou “instrumentais”, há 

sempre uma norma punitiva a garantir a eficácia do preceito tributário. 

 

    Por isso, ao menos em nossa legislação tributária, não há que se falar 

em procedimento sancionatório próprio, desvencilhado do procedimento de liquidação do 

tributo, havendo, em verdade, um rótulo de procedimento liquidatório tributário, mas 

revestido de um caráter sancionador subsidiário. E sendo assim, veremos mais adiante que 

                                                 
117 Veja-se, na legislação Federal, o Decreto n ˚ 70.235/72; Ver também a parte final do art. 142 do Código 
Tributário Nacional: “Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo 
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador 
da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 
identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”  
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não há como se admitir o direito ao silêncio no âmbito administrativo-tributário 

sancionador sob pena de se estar burlando a própria relação jurídica obrigacional principal 

e instrumental ao recolhimento do tributo.                

     

2.6.1 A visão da doutrina e jurisprudência espanhola 

 

Conforme esboçado preliminarmente, a doutrina espanhola assume 

uma peculiar tendência de eximir o contribuinte de colaborar com a Administração Fiscal, 

amparado no direito ao silêncio, quando o procedimento instaurado for o sancionador 

administrativo-tributário.  

 

A doutrina espanhola, ao enfrentar o tema, estabelece como ponto de 

partida a seguinte indagação: o procedimento administrativo-tributário sancionador é 

decorrência da manifestação do jus puniendi do Estado? Em caso afirmativo, os princípios 

que ordenam o âmbito penal devem estender-se ao contexto administrativo-tributário 

sancionador, pois ambos são decorrências de um mesmo instituto, o poder-dever de punir.  

 

Então, como questão prévia, há que se estabelecer a localização e o 

fundamento deste poder sancionador do Estado, para, enfim, considerarmos que este poder 

sancionador em matéria administrativo-tributária e seu respectivo procedimento são uma 

manifestação do jus puniendi do Estado, ou, em contrapartida, entender que este poder 

sancionador não encontra sua  fundamentação neste jus puniendi geral, mas sim no 

princípio da solidariedade que reside na base da contribuição dos gastos gerais do 

Estado.118   

 

A segunda das teses expostas adquire menor aceitação na literatura 

especializada. Bayona de Perogordo considera que esta manifestação sancionatória do 

poder administrativo-tributário é decorrência do procedimento de regulação da gestão 

tributária, concluindo que não há como estabelecer uma igualdade entre o poder 

                                                 
118 DÍAZ, Antonio López. El derecho a no autoinculparse y a no declarar contra sí mismo en el 
procedimiento sancionador en materia tributaria. XIX Jornadas Latino-Americanas de Direito Tributário, L. 
2, Lisboa, 1998, pp. 53-77. 
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sancionador penal (jus puniendi geral) e o poder sancionador administrativo-tributário (jus 

puniendi específico) em razão das seguintes diferenças: a) são distintos os sujeitos de 

aplicação, pois na ordem penal subsume-se aos órgãos judiciais, enquanto que o poder 

sancionador administrativo-tributário compete aos órgãos administrativos; b) são distintos 

os meios; c) são distintos os bens jurídicos tutelados, pois, no âmbito penal, dito bem é a 

convivência social, enquanto que o procedimento sancionador administrativo-tributário tem 

como objeto a arrecadação tributária em si mesma; d) são distintas as finalidades, já que o 

poder sancionador penal consiste no afastamento de quem realiza condutas anti-sociais e o 

poder sancionador administrativo-tributário é a equiparação entre quem cumpre 

adequadamente os deveres derivados da ação administrativa e aqueles que não os 

respeitam.119 

 

Por tudo isso, o mencionado autor conclui que o poder sancionador 

administrativo-tributário não deve ter a mesma natureza jurídica que o pretendido poder 

punitivo do Estado, mas sim com o procedimento de regulação tributária que se insere na 

função administrativa de gerir os tributos para fazer efetivo o dever de contribuir ao 

estabelecido na Constituição Espanhola, ou seja, com o preceito de que todos devem 

contribuir para a manutenção dos gastos públicos. 

 

Frente a esta posição, a maioria da doutrina assim como a 

jurisprudência hão se inclinado por uma similitude entre o poder sancionador 

administrativo-tributário e o poder sancionador penal, considerando ambos como 

manifestações do mesmo e único fundamento: o jus puniendi do Estado e, como 

conseqüência deste entendimento, o princípio do direito a não declarar contra si mesmo 

teria aplicação indistintamente a ambos os institutos.   

 

Esse é o entendimento de Peréz Royo, cujas linhas de seu curso de 

Direito Financeiro e Tributário exprimem que, tomando como critério decisivo a índole da 

reação prevista para cada tipo de ilícito inseridos no ordenamento jurídico, aparece 

                                                 
119 PEROGORDO, J.J Bayona de. El procedimento sancionador, conferência realizada no curso sobre evasão 
e fraude fiscal, UIMP, Santander, 1994, expostas por ROCH, M.T Soler. Deberes tributários y derechos 
humanos. Revista Técnico Tributária, nº 30, 1995, pp. 114 ss.  
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claramente que o correspondente às infrações administrativas têm um caráter nitidamente 

repressivo ou punitivo, que fazem estas instituições serem substancialmente idênticas as de 

índole penal em sentido estrito. Ressalta que, se existem diferenças, estas são puramente 

formais.120 

 

No mesmo sentido se manifesta Jaime García Añoveros quando 

afirma que não se pode admitir que o interesse do Estado, baseado no dever de colaboração 

do contribuinte, impere sobre os direitos fundamentais, dentre eles, o direito de não se auto-

incriminar.121 

 

O Tribunal Constitucional também acolheu este entendimento, 

admitindo que, embora, a princípio, o poder sancionador seja prerrogativa da função 

judicial, respeitando a estrita divisão dos poderes, reconhece que em alguns momentos a 

própria Constituição resguardou a existência de um poder sancionador administrativo, 

submetendo-o, entretanto, às necessárias cautelas que preservem e garantam os direitos dos 

cidadãos.122  

 

 A admissão deste entendimento gera uma conseqüência: a separação 

que deve haver entre o procedimento administrativo tendente à determinação e verificação 

do tributo e a que orienta a imposição de sanções no âmbito administrativo-tributário. 

Ademais, há que se reconhecer a mesma natureza jurídica entre o poder sancionador penal 

                                                 
120 ROYO, Pérez. Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 12 ed., Madrid: Civitas, 2002, p. 295; 
Este é também o entendimento de Zornoza: “las infracciones y sanciones tributarias no pueden encuadrarse 
entras las denominadas sanciones de autoprotección, pues con su tipificación se atiende a la protección de 
intereses generales y han de incluirse, por ello, entre las de protección del orden general, de naturaleza 
punitiva y a las que resultan de aplicación, siquiera con matices, los principios del orden penal”. El sistema 
de infracciones y sanciones tributarias. Los principios constitucionales del derecho sancionador. Madrid: 
Civitas, 1992, p. 64; Sobre o tema vid. LLOBREGAT, J.J Garberi. La aplicación de los derechos y garantías 
constitucionales a la potestad y al procedimiento administrativo sancionador. Madrid: Trivium, 1989; 
MOURULLO, G. Rodríguez. Derecho Penal, parte general. Madrid: Civitas, 1997; LAPATZA, J.J Ferreiro. 
Curso de Derecho Financiero Espano., Madrid: Marcial Pons, 1997; LAGO, M.A Martínez. 
¿Despenalización o desadministrativización de las sanciones tributarias? Impuestos, II, 1998; MÉNDEZ, A 
Morillo. Las sanciones tributarias. Valencia: Tirant lo Blanch, 1996; Na doutrina italiana, sobre o tema, 
destaca-se o posicionamento de FEDERICO, L. del. Le sanzioni ammnistrative nel diritto tributario. Milan : 
Giuffrè, 1993;       
121 AÑOVEROS, Jaime García. Una nueva Ley General Tributaria. Problemas Constitucionales. In 
Garantías Constitucionales del Contribuyente, 2 ed., Valencia: Tirant to blanch, 1998, p. 108;   
122 Sentença 77/1983, de 3 de outubro. Ver. www.tribunalconstitucional.es 
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(geral) e o poder sancionador administrativo-tributário, em face da essência repressora ou 

punitiva. E como conseqüência deste último postulado, os princípios aplicados a um, 

devem ser admitidos a outro, ou seja, reiterando o já exposto, o princípio do nemo tenetur 

se detegere (direito ao silêncio) devidamente reconhecido à esfera penal, tem como 

resultado desta conjectura sua aplicação ao âmbito administrativo-tributário sancionador, 

segundo a doutrina e jurisprudência espanhola.  

 

2.6.1.1 Separação entre o procedimento de sanção e o de tributo 

  

    Diante da conclusão alcançada pela majoritária doutrina e 

jurisprudência espanholas, sempre que o contribuinte estiver frente ao poder sancionador 

estatal, surge àquele a prerrogativa de não se auto-incriminar, deixando, assim, de fornecer 

informações que lhe possam ser desfavoráveis.  

 

    Entretanto, necessitou a legislação espanhola estabelecer uma 

fronteira nítida entre o procedimento de apuração do tributo (fase de liquidação), na qual 

não há propriamente poder sancionador estatal, e o procedimento que se afigura no intuito 

de sancionar o contribuinte irregular, ainda que administrativamente. Nesta segunda 

perspectiva, admite-se a garantia de permanecer calado frente ao poder sancionador 

administrativo.   

 

O grande problema enfrentado resultou da concorrência do mesmo 

órgão incumbido para a aplicação do tributo e para a imposição de sanções tributárias, 

tendo gerado uma certa confusão nas fronteiras entre o procedimento sancionador 

administrativo-tributário e o tributário propriamente dito (arrecadação dos tributos). 

Entretanto, a legislação logo cuidou de estabelecer aos procedimentos apontados distintas 

autoridades para presidirem os atos e formalidades específicas para cada um dos mesmos. 

 

A legislação e doutrina espanholas têm ressaltado a importância na 

demarcação desta divisa, pois os princípios advindos essencialmente do âmbito penal, 

especialmente o nemo tenetur se detegere, têm aplicação restrita ao procedimento 
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sancionador administrativo-tributário e não ao procedimento tributário, já que este último 

não manifesta qualquer caráter repressor, mas apenas viabiliza a arrecadação de tributos 

para a manutenção dos cofres públicos. 

 

Acompanhando esta noção, a legislação espanhola vem demarcando 

uma fronteira entre o procedimento de liquidação do tributo e o procedimento 

sancionatório.    

 

O fundamento jurídico consiste em que o tributo, como vimos, reflete 

a capacidade contributiva manifestada pelo sujeito obrigado ao recolhimento do tributo, 

sendo sua finalidade essencial, sem prejuízos de outras que possam concorrer, a 

contribuição para a manutenção das despesas públicas e a implementação de políticas 

sociais. Por outro lado, no caso das sanções, seu fundamento há que buscar na atuação do 

sujeito que contraria o ordenamento jurídico, tendo como finalidade a prevenção de futuros 

descumprimentos, assim como a reparação das condutas ilícitas realizadas. 

 

Portanto, o que se estabelece é que, diante do procedimento de 

comprovação ou liquidação do tributo, o obrigado não pode se eximir de cumprir com seu 

dever de colaborar com a Administração Pública, fornecendo as informações quando 

requeridas pela autoridade fiscal.123 Por outro lado, instaurando-se o procedimento 

                                                 
123 Lei 58/2003:“Artículo 93. Obligaciones de información. 
1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como las entidades mencionadas en el apartado 4 
del artículo 35 de esta ley, estarán obligadas a proporcionar a la Administración tributaria toda clase de 
datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria relacionados con el cumplimiento 
de sus propias obligaciones tributarias o deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o 
financieras con otras personas. En particular: a) Los retenedores y los obligados a realizar ingresos a cuenta 
deberán presentar relaciones de los pagos dinerarios o en especie realizados a otras personas o entidades. b) 
Las sociedades, asociaciones, colegios profesionales u otras entidades que, entre sus funciones, realicen la 
de cobro de honorarios profesionales o de derechos derivados de la propiedad intelectual, industrial, de 
autor u otros por cuenta de sus socios, asociados o colegiados, deberán comunicar estos datos a la 
Administración tributaria. A la misma obligación quedarán sujetas aquellas personas o entidades, incluidas 
las bancarias, crediticias o de mediación financiera en general que, legal, estatutaria o habitualmente, 
realicen la gestión o intervención en el cobro de honorarios profesionales o en el de comisiones, por las 
actividades de captación, colocación, cesión o mediación en el mercado de capitales. c) Las personas o 
entidades depositarias de dinero en efectivo o en cuentas, valores u otros bienes de deudores a la 
Administración tributaria en período ejecutivo estarán obligadas a informar a los órganos de recaudación y 
a cumplir los requerimientos efectuados por los mismos en el ejercicio de sus funciones. 2. Las obligaciones a 
las que se refiere el apartado anterior deberán cumplirse con carácter general en la forma y plazos que 
reglamentariamente se determinen, o mediante requerimiento individualizado de la Administración tributaria 



 76

sancionatório, não cabe à Administração Pública coagir o contribuinte, sob pena de multas, 

a colaborar com a mesma, pois, caso contrário, estaria forçando o contribuinte a produzir 

provas contra si mesmo, conduta repudiada pela ordem Constitucional Espanhola.  

 

Esta distinção nunca fora claramente feita pelo ordenamento jurídico 

espanhol124, entretanto, a partir da Lei nº 1/1998, que estabeleceu os direitos e garantias dos 

contribuintes, houve uma manifestação, ainda que imperfeita, desta separação, qual seja, a 

de liquidação tributária e a sancionatória. 

 

Houve a formulação de um procedimento destinado à liquidação do 

tributo e outro para a imposição de sanções. Definia o artigo 34.1 da Lei nº 1/1998 que a 

imposição de sanções tributárias se realizará mediante um procedimento distinto ou 

independente do instruído para a comprovação e investigação da situação tributária do 

sujeito infrator, no que se dará, em todo caso, audiência ao interessado.125 Em outras 

palavras, a autoridade fiscal, ao efetuar um procedimento de comprovação ou liquidação 

tributária, esbarrando em algum indício sobre conduta ilícita do contribuinte, deverá abrir 
                                                                                                                                                     
que podrá efectuarse en cualquier momento posterior a la realización de las operaciones relacionadas con 
los datos o antecedentes requeridos. 3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo no 
podrá ampararse en el secreto bancario. Los requerimientos individualizados relativos a los movimientos de 
cuentas corrientes, depósitos de ahorro y a plazo, cuentas de préstamos y créditos y demás operaciones 
activas y pasivas, incluidas las que se reflejen en cuentas transitorias o se materialicen en la emisión de 
cheques u otras órdenes de pago, de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y cuantas entidades 
se dediquen al tráfico bancario o crediticio, podrán efectuarse en el ejercicio de las funciones de inspección 
o recaudación, previa autorización del órgano de la Administración tributaria que reglamentariamente se 
determine. Los requerimientos individualizados deberán precisar los datos identificativos del cheque u orden 
de pago de que se trate, o bien las operaciones objeto de investigación, los obligados tributarios afectados, 
titulares o autorizados, y el período de tiempo al que se refieren. La investigación realizada según lo 
dispuesto en este apartado podrá afectar al origen y destino de los movimientos o de los cheques u otras 
órdenes de pago, si bien en estos casos no podrá exceder de la identificación de las personas y de las cuentas 
en las que se encuentre dicho origen y destino. …”; 
124 Anteriormente a Lei 1/1998, o Regulamento 2631/1985 estabelecia para a imposição de sanções pelo 
procedimento administrativo-tributário: a) imposição de sanções não pecuniárias: exigia um expediente 
separado para a determinação da sanção; b) imposição de sanções pecuniárias: torna-se mais difícil delimitar 
estas fronteiras, entretanto, a legislação estabelecia dois casos – quando se tratasse de atuações inspetoras 
(verificação do tributo) o mesmo procedimento servia para lançar o tributo e para a imposição da sanção, 
existindo um procedimento especial para este último, e quando se tratasse de atuações de comprovação 
(apenas confirmar o tributo já recolhido), sendo neste caso resguardado um procedimento próprio para a 
imposição de sanções.  Só neste último caso, ao menos teoricamente, estabelecia-se um procedimento distinto 
para a imposição das sanções. Ainda, a Lei Geral Tributária (para nós: Código Tributário Nacional), em seu 
artigo 111 impunha um dever geral de proporcionar dados para a Administração, manifestando-se como 
infração tributária a simples falta de oferecimento de provas e documentos contábeis ou a negativa de sua 
exibição. Ver. art. 83.3.f) e art. 83.4 da Ley General Tributaria;       
125 O Regulamento 1930/1998, de 11 de setembro, definiu os critérios estabelecidos pela Lei 1/1998. 



 77

novo expediente, agora regrado pelos dispositivos que tratam do procedimento 

sancionatório, dando ciência de que, a partir deste momento, o administrado tem o direito 

de não prestar declarações que lhe possam incriminar.    

 

De toda forma, não há como se negar a intercomunicação entre os 

procedimentos de liquidação e o de imposição de sanções, pois o dispositivo segundo do 

citado artigo previa a possibilidade de incorporação de documentos, dados, etc, do 

procedimento de liquidação ao de imposição de sanções, mitigando, portanto, uma perfeita 

distinção entre os mesmos.126 

 

Assim, inclusive, é o que assevera o professor titular da Universidade 

de Salamanca, José Maria Lago Montero: “Esta separación no alcanza realmente, como 

había pedido autorizada doctrina, a los órganos competentes para iniciar, instruir y 

resolver el procedimiento sancionador, competencias todas ellas que siguen en la mano, 

directa o indirecta, del Inspector Jefe, auténtico monarca absoluto de este 

procedimiento”.127 

 

Embora, sob várias críticas, a real separação dos procedimentos 

apontados continuou sendo abordada através da recente lei nacional tributária espanhola, 

editada em 2003, preservando o intento.128  

                                                 
126 Art. 34.2 “cuando en el procedimiento sancionador vayan a ser tenidos en cuenta datos, pruebas o 
circunstancias que obren o hayan sido obtenidos en el expediente instruido en las actuaciones de 
comprobación o investigación de la situación tributaria del sujeto infractor o responsable, aquéllos deberán 
incorporarse formalmente al expediente sancionador antes del  trámite de audiencia correspondiente a éste 
último”. Nos mesmos termos se configura o Regulamento 1930/1998;   
127 Procedimiento sancionador separado del procedimiento de liquidación tributario. Reflexiones sobre el 
derecho a no autoinculparse. XIX Jornadas Latino-Americanas de Direito Tributário, L. 2, Lisboa, 1998, p. 
1180;   
128 Lei 58/2003:“Artículo 208. Procedimiento para la imposición de sanciones tributarias. 
1. El procedimiento sancionador en materia tributaria se tramitará de forma separada a los de aplicación de 
los tributos regulados en el título III de esta ley, salvo renuncia del obligado tributario, en cuyo caso se 
tramitará conjuntamente. 
2. En los supuestos de actas con acuerdo y en aquellos otros en que el obligado tributario haya renunciado a 
la tramitación separada del procedimiento sancionador, las cuestiones relativas a las infracciones se 
analizarán en el correspondiente procedimiento de aplicación de los tributos de acuerdo con la normativa 
reguladora del mismo, conforme se establezca reglamentariamente. En las actas con acuerdo, la renuncia al 
procedimiento separado se hará constar expresamente en las mismas, y la propuesta de sanción debidamente 
motivada, con el contenido previsto en el apartado 4 del artículo 210 de esta ley, se incluirá en el acta con 
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A doutrina de Soler Roch assevera a fragilidade do sistema 

legislativo espanhol neste ponto quando assume que se deve criar uma série de medidas 

proibitivas de intercâmbio informativo entre os procedimentos em análise, ou seja, entre os 

procedimentos inspetor e sancionatório no âmbito administrativo-tributário, evitando, 

portanto, que dados e declarações oferecidos à Administração Fiscal sejam posteriormente 

utilizados como elementos probatórios criminais.129  

  

2.6.1.2 Aplicação dos princípios informadores da ordem penal ao 

procedimento sancionador administrativo-tributário, em especial 

o nemo tenetur se detegere 

 

           A jurisprudência do Tribunal Constitucional Espanhol tem 

incentivado a aplicação dos princípios penais ao procedimento sancionador administrativo-

tributário, implicando, em conseqüência, a inserção do nemo tenetur se detegere a este 

âmbito, tendo em vista que o mencionado Tribunal acolhe a tese de que o poder 

sancionador administrativo-tributário é uma vertente do jus puniendi estatal, assim como o 

poder sancionador penal: 

 

“no puede suscitar ninguna duda que el derecho a no declarar 

contra sí mismo, en cuanto garantía instrumental del derecho de defensa 

al que presta cobertura en su manifestación pasiva, rige y ha de ser 

respetado, en principio, en la imposición de cualesquiera sanciones 

administrativas sin perjuicios de las modulaciones que pudiera 

experimentar en razón de las diferencias  existentes entre el orden penal y 

el Derecho administrativo sancionador, pues los valores esenciales que se 

encuentran en la base del art. 24.2 de la CE no quedarían salvaguardados 

si se admitiera que la Administración pudiera compeler u obligar al 

administrado a confesar la comisión o autoría de los hechos antijurídicos 

que se le imputan o pudiera imputar o a declarar en tal sentido. El 

ejercicio del ius puniendo del Estado en sus diversas manifestaciones está 

                                                                                                                                                     
acuerdo. Reglamentariamente se regulará la forma y plazo de ejercicio del derecho a la renuncia al 
procedimiento sancionador separado. 
3. La práctica de notificaciones en el procedimiento sancionador en materia tributaria se efectuará de 
acuerdo con lo previsto en la Sección 3ª del capítulo II del título III de esta ley”;  
129 ROCH, Soler M.T. Deberes tributários y derechos humanos. Revista Técnica Tributaria, nº 30, 1995. 
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sometido al juego de la prueba de cargo o incriminatoria de la conducta 

reprochada y a un procedimiento en el que la persona a la que se le 

imputa o pueda imputar aquélla pueda ejercer su derecho a la defensa, de 

modo que, también en el procedimiento administrativo sancionador, la 

carga de la prueba de los hechos constitutivos de la infracción vincula a 

la Administración, que concentra las funciones de acusador y decidor, sin 

que el sujeto pasivo de la actuación sancionadora esté obligado a 

declarar contra sí mismo”.130 

 

 

   Em decisão anterior a esta acima mencionada, a Terceira Sala do 

Supremo Tribunal Espanhol (equivalente ao nosso Superior Tribunal de Justiça) já havia 

enfrentado a matéria. Tal posicionamento é revelado pela decisão do Tribunal 

Constitucional Espanhol (equivalente ao nosso Supremo Tribunal Federal) ao enfrentar 

recurso hierárquico, tendo aquele Tribunal se posicionado no sentido de que há um direito 

ao silêncio ou de não se auto-inculpar frente ao jus puniendi estatal, mesmo em se tratando 

de procedimento na esfera administrativo-tributária sancionadora: 

 

“El último de los motivos de inconstitucionalidad aducidos 

consiste en la presunta vulneración del art. 24.2 de la Constitución por el 

art. 83.3. f) de la LGT, según la redacción dada al mismo por el artículo 4 

de la Ley 10/1985. Conforme a este artículo, se prevé una sanción de 

multa por ‘la falta de aportación de pruebas y documentos contables o la 

negativa a su exhibición.’ La Sala Tercera del Tribunal Supremo 

considera que no es posible traer a colación en este caso el deber de 

colaboración de los contribuyentes con la Administración; porque, si bien 

ha admitirse la amplitud de dicho deber respecto de la conducta de 

terceros no contribuyentes y ´a excepción de cuanto venga cubierto por el 

secreto profesional´, para la Sala es indudable que, en el caso de los 

propios contribuyentes, aquel deber ´no ha de rebasar el umbral donde 

comienza el derecho del ciudadano a no autoinculparse como un elemento 

de protección de su presunción de inocencia.´ Por consiguiente, la Sala no 

discute la presencia de un genérico deber de colaboración del 

                                                 
130 Sentença do Tribunal Constitucional Espanhol: 197/1995. Veja-se: www.tribunalconstitucional.es. 
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contribuyente con la Administración tributaria, pero encuentra un límite 

de ese deber en el derecho del contribuyente a no ´autoinculparse´.131 

 

 

    Em síntese, a mencionada decisão revela o posicionamento peculiar 

da Terceira Sala do Colendo Supremo Tribunal Espanhol ao apreciar o pedido de 

inconstitucionalidade de um dos dispositivos infralegais, que impunha a penalidade de 

multa pela não prestação ou não esclarecimento dos contribuintes quando requisitados pela 

autoridade fiscal, redundando em sua procedência. O mencionado órgão colegiado do 

Supremo Tribunal Espanhol (equivalente ao Superior Tribunal de Justiça brasileiro) 

considerou inconstitucional o mencionado dispositivo, o qual aplicara a penalidade de 

multa pela inobservância do dever de oferecer os dados solicitados pela autoridade fiscal, 

em razão do direito de não se auto-incriminar contido no texto da Constituição Espanhola. 

Dessa forma, o respectivo Tribunal antecipa o direito ao silêncio ao âmbito administrativo-

tributário sancionador, afastando a penalidade da multa para o contribuinte que não 

colabora com a Administração Fiscal.  

     

     A doutrina de García de Enterría ratifica este posicionamento ao 

estabelecer uma identidade de atuação punitiva do Estado, que obriga a aplicar, com certas 

matizações, os princípios inspiradores da ordem penal ao Direito Administrativo 

sancionador, caracterizando-se uma burla que essa liberdade central (retratando-se ao 

direito de não se auto-incriminar132) fosse deixada de se operar frente à Administração.133 

 

                                                 
131 Sentença do Tribunal Constitucional Espanhol: 76/1990. Veja-se: www.tribunalconstitucional.es. É 
importante explicitar que tal posicionamento é decorrência do entendimento exclusivo da Sala Terceira deste 
Colendo Tribunal, conforme pode se depreender da decisão em análise. Ver OLVERA, Tomás Cobo. El 
procedimiento administrativo sancionador tipo. (legislación, jurisprudencia, doctrina y formularios), 2 ed., 
Barcelona : Bosch, 2001, pp. 72-75; 
132 Inserido no art. 24.2 da Constituição Espanhola: “Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario 
predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación 
formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a la utilizar 
los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpables y 
a la presunción de inocencia”. (destaque nosso). Constitución Española Anotada, 2 ed., Navarra: Aranzadi, 
2000, p. 74;     
133 La incidencia de la Constitución sobre la potestad sancionadora de la Administración. Revista Española 
de Derecho Administrativo, nº 29, 1981, pp. 364-365. 
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    No mesmo sentido se expressa Antonio López Díaz ao afirmar que o 

fundamento único do jus puniendi do Estado justifica a identidade substancial entre 

infração administrativa e delito. Diante desta unicidade, e como conseqüência disto, as 

garantias processuais estabelecidas no art. 24.2 da Constituição Espanhola são aplicáveis 

também aos procedimentos administrativos sancionadores. O mencionado autor cita o 

princípio da presunção de inocência, que está diretamente vinculado ao direito a não 

declarar contra si mesmo e a não se confessar culpado, asseverando não existir dúvida 

alguma da aplicabilidade destes princípios ao procedimento administrativo sancionador.134   

 

     Em razão desta inserção dos princípios penais ao âmbito sancionador 

administrativo-tributário, não há como se admitir que a legislação, nesta última esfera de 

atuação, estabeleça a quebra do princípio da não auto-incriminação quando ameaça o 

contribuinte com uma sanção por não colaborar com os serviços de inspeção.135          

          

Em contrapartida, a aceitação deste dispositivo ao âmbito 

sancionador administrativo-tributário faz com que o fisco procure outros meios a alcançar a 

verdadeira capacidade contributiva do contribuinte, sem, contudo, vulnerar o preceito do 

direito a não declarar contra si mesmo. E, assim sendo, o Tribunal Constitucional Espanhol 

orienta que a Administração atinja outras pessoas, ou responsáveis a colaborar com o Fisco, 

afastando a participação direta do contribuinte: 

 

“La Inspección va dirigida a verificar la conducta fiscal del 

contribuyente y, en particular, a constatar la veracidad de sus 

declaraciones a la Hacienda Pública. Esa actividad investigadora 

conducirá a obtener las pruebas, en su caso, de que el contribuyente ha 

defraudado al Fisco, pero es evidente que no se le exige al contribuyente 

la difícil prueba de su inocencia. Lo único que se le impone es el deber de 

aportar los datos que pueden ayudar a la investigación. En el caso 

presente, además, se solicita unos datos al contribuyente que, si no los 

aporta voluntariamente, se pedirán directamente a las Entidades de 

                                                 
134 DÍAZ, Antonio López. El derecho a no Autoinculparse, Temas de Derecho Penal Tributario, César García 
Novoa e Antonio López Díaz (Coordenadores). Madrid-Barcelona: Marcial Pons, 2000, pp. 60-61; 
135 LLOVET, E. García. El principio de no autoinculpación en el procedimiento administrativo sancionador. 
Revista Jurídica Galega, nº 18, 1998, p. 50. 
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crédito. No se le exige, por tanto, que declare contra sí mismo (art. 24.2 

de la CE), sino que se le faculta para entregar unos documentos que, en 

todo caso, tendrá que facilitar un tercero (la entidad de crédito)”.136   

          

    Portanto, nada impede, segundo o ponto de vista jurisprudencial da 

Corte Espanhola, que os dados ou provas sejam obtidos por outros meios (registros, 

análises, etc.), sem, contudo, forçar o oferecimento pelo contribuinte sob uma ameaça de 

sanção, pois assim estar-se-ia, como enfatiza Palao Taboada137, sob uma “actuación penal 

bajo vestidura tributaria”. Dito de outra forma, a não auto-incriminação opera-se 

exclusivamente em relação ao sujeito “infrator”, podendo, enfim, outros meios, indiretos, 

serem utilizados. A própria legislação espanhola estabelece estes outros meios ao dispor no 

artigo 111 Ley General Tributaria Española: “toda persona natural o jurídica, privada o 

pública, por simple deber de colaboración con la Administración, estará obligada, a 

requerimiento de ésta, a proporcionar toda clase de datos, informes o antecedentes con 

trascendencia tributaria y deducidas de sus relaciones económicas con otras personas”.138 

Tal dispositivo foi preservado pela Lei nº 58/2003 ao dispor que: “Artículo 93.Obligaciones 

de información.1 Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como las 

entidades mencionadas en el apartado 4 del artículo 35 de esta ley, estarán obligadas a 

proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, informes, antecedentes y 

justificantes con trascendencia tributaria relacionados con el cumplimiento de sus propias 

obligaciones tributarias o deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o 

financieras con otras personas…”.  

 

 

                                                 
136 Sentença do Tribunal Constitucional Espanhol, n. 110/1984. www.tribunalconstitucional.es; 
137 TABOADA, Palao C. La posición del contribuyente frente a la Administración Tributaria. Crónica 
Tributaria, n˚ 69, 1994;    
138 No mesmo sentido o artigo 197 do Código Tributário Nacional resguarda tal possibilidade ao prescrever: 
“Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações de que 
disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros: I – os tabeliães, escrivães e demais 
serventuários de ofício; II – os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições financeiras; 
III – as empresas de administração de bens; IV – os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais; V – os 
inventariantes; VI – os síndicos, comissários e liquidatários; VII – quaisquer outras entidades ou pessoas que 
a lei designe, em razão de seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. Parágrafo único: A 
obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de informações quanto a fatos sobre os quais o 
informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, 
atividade ou profissão”.   
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2.6.2 O Tribunal de Direitos Humanos Europeu 

 

    A jurisprudência do Tribunal de Direitos Humanos Europeu, ao 

analisar o tema, partiu da exegese do dispositivo sexto da Convenção Européia de Direitos 

Humanos:  

 

“1.Toda persona tiene derecho a que su causa sea juzgada de 

forma equitativa, públicamente y en un plazo razonable, por un tribunal 

independiente e imparcial, establecido por la ley, que decidirá, tanto 

sobre cuestiones de sus derechos y obligaciones de carácter civil, como 

sobre el fundamento de toda acusación penal dirigida contra ella. 2. 

Toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que 

su culpabilidad se establezca de acuerdo con la ley.”  

 

    Do exposto, depreende-se que em nenhum momento o legislador 

incluiu expressamente o direito a não se auto-incriminar. Dessa forma, reconhece-se este 

direito? E ainda, admitindo-se a existência do mesmo, resulta aplicável às sanções 

administrativas, especialmente as impostas em matéria tributária? 

 

    Inicialmente, o Tribunal de Justiça das Comunidades Européias, ao 

interpretar o mencionado dispositivo, afirmou, no caso Orken contra la Comisión, que nem 

do texto do artigo sexto do Convênio, nem mesmo da jurisprudência do Tribunal Europeu 

de Direitos Humanos se depreende que o direito de não se auto-incriminar esteja inserido 

neste contexto.139 

 

    Por outro lado, a Sentença do Tribunal Europeu de Direitos 

Humanos140, Funke c. Francia, posicionou-se no sentido de reconhecer no artigo sexto do 

Convênio Europeu de Direitos Humanos o direito a não declarar contra si mesmo, inclusive 

destacando que não se deve estabelecer ameaças de sanções ao sujeito que não entregar 

qualquer tipo de prova que possa incriminá-lo, incluindo os documentos contábeis: 
                                                 
139 DÍAZ, Antonio López. El derecho a no autoinculparse y a no declarar contra sí mismo en el 
procedimiento sancionador en materia tributaria. XIX Jornadas Latino-Americanas de Direito Tributário, L. 
2, Lisboa, 1998, p. 71; 
140 Ibidem. ver www.hudoc.echr.coe.int. 
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“el Tribunal constata que las autoridades aduaneras provocaron 

la condena del Sr. Funke con el fin de conseguir ciertos documentos cuya 

existencia presumían, aunque no tenían la certeza de ello. Siendo 

incapaces o no queriendo obtenerlos por otros medios, intentaron obligar 

al demandante a que proveyera las pruebas de las infracciones que 

supuestamente había cometido. Pero las características especiales de las 

leyes sobre derechos de aduanas no pueden justificar una infracción del 

derecho de toda persona acusada en materia penal, según el significado 

propio de esta expresión en el art. 6, a no declarar y a no contribuir con 

su propia incriminación”.141 (destaque nosso) 

 

    Entretanto, a decisão do mencionado Tribunal resguardou o direito a 

não declarar contra si mesmo no âmbito estritamente penal. A extensão ao âmbito 

sancionador administrativo-tributário veio em 1993 com a decisão sobre o caso Bendenoun 

contra a França, chegando à conclusão das proximidades entre as sanções penais e as 

administrativas, tendo como conseqüência disto que o cidadão incurso no procedimento 

administrativo pode considerar como acusado em matéria penal, reconhecendo-se, portanto, 

a aplicação dos direitos reconhecidos no art. 6º do Convênio, entre eles o da não auto-

incriminação.142 

 

    Em 1996, o Tribunal de Direitos Humanos Europeu foi mais adiante, 

no caso Saunders contra United Kingdom, quando resguardou o direito a não declarar 

contra si mesmo, inclusive estabelecendo a ilegalidade de se ameaçar o contribuinte com a 

imposição de sanções, caso não sejam fornecidos documentos ou dados que possam 

futuramente lhe incriminar: 

 

“las exigencias generales de Justicia contenidas en el art. 6, 

incluyendo el derecho a no declararse culpable, se aplican en todos los 

                                                 
141 DÍAZ, Antonio López. El derecho a no autoinculparse y a no declarar contra sí mismo en el 
procedimiento sancionador en materia tributaria. XIX Jornadas Latino-Americanas de Direito Tributário, L. 
2, Lisboa, 1998, p. 72; 
142 Ibidem, p. 72; V. também FROMMEL, S. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el derecho del 
acusado a no declarar:¿puede ser invocado por los contribuyentes? Revista de Derecho Financiero y 
Hacienda Pública, n ˚ 236/1995, p. 455; PÉREZ ROYO, F. Los delitos contra la Hacienda Pública: opciones 
de política legislativa en su regulación y cuestiones sobre su aplicación. Ponencia española en las XIX 
Jornadas latinoamericanas de Directo Tributario, AFP-ILDT, Lisboa, 1998, pp. 24-25. 
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procesos penales en relación con los delitos sin distinción, desde el más 

simple al más complejo. No cabe invocar el interés público para justificar 

el uso de declaraciones obtenidas coactivamente en una investigación no 

judicial para incriminar al acusado durante el proceso penal. Es 

necesario advertir que, de acuerdo con la legislación aplicable, la 

declaración obtenida bajo medios coactivos por la Serious Fraud Office 

no puede, como regla general, ser alegada como prueba en el posterior 

juicio de la persona interesada. Además, el hecho de que las 

declaraciones fuesen realizadas por el solicitante antes de ser acusado no 

impide que su uso en las actuaciones penales constituya una violación del 

derecho”. 143 (destaque nosso) 

 

    Em razão da posição atualmente defendida pelo Tribunal de Direitos 

Humanos Europeu, resumem-se as seguintes conclusões: a) o direito a não declarar contra 

si mesmo pode ser invocado tanto por pessoas físicas como jurídicas; b) além dos processos 

penais propriamente ditos, tal direito pode ser invocado nos procedimentos administrativos 

sancionadores (entre eles o tributário); c) tal direito compreende a negativa de fornecer 

dados (oral ou escrito), impedindo, ainda, que estes possam ser utilizados como meio de 

provas quando tenham sido fornecidos sob ameaça de sanção; d) toda pessoa submetida a 

um procedimento sancionador deve ser cientificada desta prerrogativa. 

 

    O Tribunal de Direitos Humanos Europeu, responsável pela 

interpretação da Convenção Européia de Direitos Humanos, definiu os contornos 

exegéticos do dispositivo sexto do mesmo. Nesse sentido, os países europeus que aderiram 

ao Convênio devem acolher tal posicionamento, já que muitos deles recepcionam tal acordo 

como norma Constitucional (Áustria e Holanda), ou como norma hierarquicamente superior 

à lei (Bélgica, Chipre, França, Grécia, Malta, Luxemburgo, Portugal, Espanha e Suíça), ou, 

ainda, com força de lei (Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Itália, Liechtenstein e Turquia) e, 

                                                 
143 Fundamento Jurídico 74 da sentença Saunders v. United Kingdom, de 17 de dezembro de 1996. DÍAZ, 
Antonio López. El derecho a no autoinculparse y a no declarar contra sí mismo en el procedimiento 
sancionador en materia tributaria. XIX Jornadas Latino-Americanas de Direito Tributário, L. 2, Lisboa, 
1998, p. 73. 
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por fim, alguns países que não o admitem formalmente (Irlanda, Islândia, Noruega, Suécia 

e Grã Bretanha).144  

 

    Acompanhando este raciocínio, o artigo décimo da Constituição 

Espanhola dispõe que as normas relativas aos direitos fundamentais e às liberdades que a 

Constituição reconhecem se interpretarão em conformidade à Declaração Universal dos 

Direitos Humanos e aos Tratados e Acordos Internacionais.     

                         

2.6.3 A questão no direito Norte-Americano 

     

    O direito a não declarar contra si mesmo, ou privilege against self-

incrimination no direito norte-americano, apresenta-se vinculado à preocupação quanto aos 

abusos que possam ser cometidos pelos órgãos policiais contra suspeitos, submetidos a 

interrogatórios, especialmente quando presos, abandonando qualquer pretensão de extensão 

a todo ordenamento jurídico.145  

 

    A doutrina e jurisprudência norte-americanas, com base na quinta 

Emenda, vêm repudiando claramente a inserção do direito a não declarar contra si mesmo 

no âmbito administrativo sancionador, no qual se inclui o tributário. Admitindo-se 

exclusivamente à esfera penal: “no person (...) shall be compelled in any criminal case to 

be a witness against himself”.146    

 

    Em outras palavras, a Corte Suprema norte-americana parte da 

distinção entre delitos não fiscais (non tax crimes) e delitos fiscais (tax crimes), excluindo a 

                                                 
144 DÍAZ, Antonio López. El derecho a no autoinculparse y a no declarar contra sí mismo en el 
procedimiento sancionador en materia tributaria. XIX Jornadas Latino-Americanas de Direito Tributário, L. 
2, Lisboa, 1998, p. 74;  
145 HELMHOLZ, R. H. The privilege against self-incrimination: its origins and development. Chicago: 
Universidade de Chicago, 1997, p. 2. Vide QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito de não produzir prova contra 
si mesmo: (o princípio nemo tenetur se detegere e suas decorrências no processo penal). São Paulo: Saraiva, 
2003, p. 169; 
146 Sobre o debate acerca da origem remota do direito ao silêncio no direito anglo-saxão, ver John H. 
Langbein, “The Historical Origins of the Privilege against Self-incrimination at Common Law. Michigan Law 
Review vol. 92, n. 5, p. 1047. PONTES, Helenilson Cunha. O Direito ao Silêncio no Direito Tributário in 
Tributos e direitos fundamentais. Coordenador Octavio Campos Fischer. São Paulo: Dialética, 2004, p. 83.   
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incidência do direito a não declarar contra si mesmo nestes últimos casos. Este foi o 

reconhecimento explícito do Tribunal Supremo, destacando-se a decisão Fuller v. United 

States, em 1986: “The Fifth Amendment´s self-incrimnation clause provides no right to 

taxpayers to refuse to provide the service with financial information unless they make some 

showing that there es na appreciable possibility of prosecution for a non-tax crime”. 147  

 

    Decisões mais recentes flexibilizaram tal entendimento ao 

estabelecerem que a quinta emenda poderia ter aplicabilidade a delitos fiscais quando 

restasse claro que, das investigações tributárias, pudesse dar lugar, posteriormente, a um 

processo por delito não fiscal. Essa nova postura da Suprema Corte vem sendo mantida 

desde os processos Brooks v. Hilfon Casinos Inc., em 1992 e o caso dos United States v. 

Turri, em 1994.148   

 

    Em suma, a jurisprudência norte-americana atualmente vem 

admitindo a inserção do direito a não declarar contra si mesmo nos procedimentos 

tributários, quando estes possam, seguramente, desencadear futuros processos penais. Essa 

é, inclusive, a postura não só da jurisprudência, mas do próprio Governo norte-americano 

ao afirmar em recurso interposto perante a Corte Suprema:  

 

“The self-incrimination clause of the Fifth Amendment applies in 

all instances where a taxpayer hás a reasonable cause to apper hend 

criminal prosecution, wheter tax relate dor not (...) Any language 

suggesting a broad exception from the Fifth Amendment in tax cases or 

that there is a constitucional discrimination between tax and non-tax 

crimes is merely dictum”.149 

        

2.6.4 A visão doutrinária e jurisprudencial brasileira 

 

    O direito a não produzir provas contra si mesmo ganhou contornos 

bem definidos no direito processual penal brasileiro, inclusive com a entrada em vigor da 

                                                 
147 RIBES, Aurora Ribes. XIX Jornadas Latino-Americanas de Direito Tributário, L. 2, Lisboa, 1998, p. 115; 
148 Ibidem, p. 118; 
149 Ibidem, p. 118. 
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Constituição de 1988. O Código de Processo Penal, em seu artigo 186, objeto de 

modificação recente, resguardava o direito ao silêncio, mas, por outro lado, admitia que tal 

silêncio poderia ser imputado em desfavor do réu. Era a chamada presunção de 

culpabilidade em razão do silêncio, inserida na parte final do dispositivo, que só veio a ser 

derrogada a partir do texto constitucional, assegurando que “ninguém será considerado 

culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.150 

 

    O final do dispositivo citado veio a ser formalmente modificado com 

a entrada em vigor da Lei n˚ 10.792, de 1 de dezembro de 2003, alterando sua parte final, a 

qual passou a ser redigida da seguinte forma: “O silêncio, que não importará em confissão, 

não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa”.  

 

    Entretanto, antes mesmo de quaisquer modificações no texto 

processual, a doutrina majoritária já admitia o direito ao silêncio e, conseqüentemente, a 

não obrigatoriedade de produzir provas contra si mesmo, não induzindo, após a 

Constituição de 1988, o desfavor em razão deste silêncio. As linhas de Tourinho Filho 

ilustram tal entendimento: 

 

“É verdade que no atual CPP o interrogatório do réu foi posto no 

capítulo da prova e, assim, seu silêncio pode ser interpretado em seu 

desfavor. Mas, não se deve olvidar que, inobstante tal posição 

topográfica, defesa e acusação não podem intervir no interrogatório. Essa 

proibição não advém daquela circunstância de se considerar o 

interrogatório meio de defesa. Sendo-o, evidente que o réu pode preferir 

calar-se. E se o Juiz tirar ilações desse silêncio, contrárias ao réu, 

certamente ele estará neutralizando a defesa, cerceando-a grosseiramente. 

Por isso mesmo, na Alemanha, o interrogatório do réu (Vernehmung des 

Beschuldigten) é o exercício de sua defesa material, é essencialmente um 

ato de natureza defensiva e não meio de prova”.151 

 

                                                 
150 Inciso LVII, art. 5˚ Constituição Federal de 1988. A Súmula nº 9 do Superior Tribunal de Justiça, em outro 
contexto, ratifica o entendimento da presunção de inocência ao acusado: “A exigência de prisão provisória, 
para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”. (destaque nosso);   
151 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 1992, pp. 391-393, Vol. II. 
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    No mesmo sentido a doutrina de Ada Pellegrini Grinover152, que, ao 

ratificar o entendimento esboçado, inclui, ainda, o direito de mentir como resguardo da 

prerrogativa constitucional de defesa: 

 

“O réu, sujeito da defesa, não tem obrigação nem dever de fornecer 

elementos de prova que o prejudiquem. Pode calar-se ou até mesmo 

mentir. Ainda que se quisesse ver no interrogatório um meio de prova, só 

seria em sentido meramente eventual, em face da faculdade dada ao 

acusado de não responder. A autoridade judiciária não pode dispor do réu 

como meio de prova, diversamente do que ocorre com as testemunhas; 

deve respeitar sua liberdade, no sentido de defender-se como entender 

melhor, falando ou calando-se, e ainda advertindo-o da faculdade de não 

responder”. (...) “o único arbítrio há de ser sua consciência, cuja liberdade 

há de ser garantida em um dos momentos mais dramáticos para a vida de 

um homem e mais delicado para a tutela de sua dignidade”. 153    

 

     A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, posicionando-se 

sobre a matéria, formaliza a importância do direito de permanecer calado, inclusive 

destacando que a ausência da informação deste direito ao acusado, no momento inquisitivo, 

gera a nulidade de todo o procedimento adotado154. É, portanto, imprescindível a garantia 

constitucional do direito ao silêncio, não só materialmente, assim como formalmente. É o 

que a doutrina denomina do dever de instrução do direito ao silêncio, de caráter prioritário 

para o ordenamento jurídico, como enfatiza Theodomiro Dias Neto, pois não se pode 

pressupor o conhecimento do direito nesses casos, afastando, inclusive, a regra do art. 3˚ da 

Lei de Introdução do Código Civil.155 (Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que 

não a conhece). Esta é a posição de nossa Corte Superior: 

 

“Informação do direito ao silêncio (Const., art. 5˚, LXIII): 

relevância, momento de exigibilidade, conseqüências da omissão: elisão, 

                                                 
152 No Brasil, a doutrina de Ada Pellegrini Grinover, pioneiramente, chamava a atenção para a correta 
percepção do interrogatório do réu como meio de defesa, e, eventualmente, fonte de prova, e não, como até 
então se defendia, meio de prova; 
153 GRINOVER, Ada Pellegrini. O Processo em sua Unidade. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 111; 
154 No mesmo sentido se mostra GRINOVER, Ada Pellegrini, FERNANDES, Antonio Scarance e GOMES 
FILHO, Antonio Magalhães. As nulidades no processo penal. 4 ed., São Paulo: Malheiros, 1995, p. 70; 
155 Ver Geraldo Prado. O direito ao silêncio in www.direitosfundamentais.com.br. 
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no caso, pelo comportamento processual do acusado. I. O direito à 

informação da faculdade de manter-se silente ganhou dignidade 

constitucional, porque instrumento insubstituível da eficácia real da 

vestuta garantia contra a auto-incriminação que a persistência planetária 

dos abusos policiais não deixa perder atualidade. II. Em princípio, ao 

invés de constituir desprezível irregularidade, a omissão do dever de 

informação ao preso dos seus direitos, no momento adequado, gera 

efetivamente a nulidade e impõe a desconsideração de todas as 

informações incriminatórias dele anteriormente obtidas, assim como das 

provas delas derivadas. III. Mas, em matéria de direito ao silêncio e à 

informação oportuna dele, a apuração do gravame há de fazer-se a partir 

do comportamento do réu e da orientação de sua defesa no processo: o 

direito à informação oportuna da faculdade de permanecer calado visa 

assegurar ao acusado a livre opção entre o silêncio – que faz recair sobre a 

acusação todo o ônus da prova do crime e de sua responsabilidade – e a 

intervenção ativa, quando oferece versão dos fatos e se propõe a prová-la: 

a opção pela intervenção ativa implica abdicação do direito a manter-se 

calado e das conseqüências da falta de informação oportuna a respeito”.156      

       

    É notável, enfim, o posicionamento adotado pela doutrina e 

jurisprudência brasileiras acerca do nemo tenetur se detegere ao âmbito criminal. 

Entretanto, a matéria não se torna tão pacífica quando retomamos a questão: pode o sujeito 

passivo da relação tributária, sob a proteção do inciso LXIII do artigo 5º da Constituição 

Federal, negar-se a prestar informações aos agentes fiscais sobre questões que poderão 

incriminá-lo?  

  

    Volta-se ao tema enfrentado pela doutrina espanhola, a qual expomos 

linhas acima e que, sob o ponto de vista científico, é pouco debatida em nossa literatura 

jurídica. Ou seja, há a possibilidade de invocação do direito ao silêncio no contexto 

administrativo-tributário?   

 

                                                 
156 Habeas Corpus, 1ª Turma, n. 78.708-SP-DJU de 16.04.1999, p. 8; V. também H.C, 1ª Turma, n. 75.616-6-
SP, RT 748/563. 
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    Para viabilizar uma solução à situação apresentada, torna-se 

importante ainda, sucintamente, delinear os contornos da relação jurídico-tributária. 

 

    Em curtas palavras, Carnelutti sintetiza o fenômeno da relação 

jurídica ao afirmar que a noção mais ampla e singela de relação jurídica é a de uma relação 

constituída pelo direito, entre dois sujeitos, com referencia a um objeto.157 

 

    Em se tratando especificamente de relação jurídico-tributária, 

entende-se como o conjunto de prescrições normativas que interessam ao Direito 

Tributário, sendo duas as espécies de relações, quais sejam, as de cunho patrimonial, cujo 

pagamento do tributo é o principal objetivo, e as que mantêm vínculos relativos aos deveres 

administrativos, instaurando-se institutos formais ou instrumentais que amparam a 

operatividade para se alcançar o recolhimento daqueles. A doutrina tributária denomina de 

obrigações principais (recolhimento do tributo) e deveres acessórios158 ou instrumentais 

(deveres administrativos - como manter livros contábeis regulares, expedir notas fiscais, 

fazer declarações, promover levantamentos físicos, econômicos ou financeiros, aceitar 

fiscalizações periódicas de suas atividades etc.).159 

 

    A segunda modalidade de “obrigação”, o denominado dever 

instrumental, sendo concebido como o liame entre o Estado e o cidadão no sentido de 

imprimir efeitos práticos à percepção do tributo, é o ponto relevante à presente 

investigação.   

 

                                                 
157 Teoría general del derecho. Trad. F.X. Osset, Madrid, 1955, p. 184. Apud. CARVALHO, Paulo de Barros. 
Curso de Direito Tributário. 14 ed., São Paulo: Saraiva, 2002, p. 281;  
158 Uma parte da doutrina ressalva a impropriedade técnica dos termos “obrigações” e “acessórias” utilizados 
no art. 113 do Código Tributário Nacional, pois, para estes, as obrigações surgem das relações que interferem 
na esfera patrimonial, e, ademais, não há que se falar em acessoriedade, já que haverá casos em que não 
surgirá a própria relação principal, como então chamá-la de acessória, como no exemplo em que uma empresa 
é compelida a um procedimento de fiscalização, em que lhe são exigidos diversos atos (prestar informações, 
de comprovação, de esclarecimento, diligências, etc.) e posteriormente chega-se a conclusão de que não há 
tributo algum a recolher. Como denominar todos os atos mencionados de acessórios, se nem a obrigação 
principal existiu? Atendendo, portanto, ao rigor técnico, é preferível a utilização dos termos deveres 
instrumentais ou formais. CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 14 ed., São Paulo: 
Saraiva, 2002, pp. 283-284;   
159 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 14 ed., São Paulo: Saraiva, 2002, p. 284. 
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    Os deveres jurídicos são imposições direcionadas aos cidadãos no 

intuito de se alcançar uma melhor gestão e execução do Poder Público. Portanto, é dever de 

todos prestar informações ao Poder Público, executando certos atos e tomando 

determinadas providências de interesse geral, para que a disciplina do relacionamento 

comunitário e a administração da ordem pública ganhem dimensões reais e concretas. 

Nesse sentido, os cidadãos devem cumprir com incontáveis deveres, não só do ponto de 

vista tributário, assim como no plano sanitário, urbanístico, agrário, de trânsito, etc.160 

 

    Especificamente no âmbito tributário, estes deveres são, entre outros, 

o de escriturar livros, prestar informações, expedir notas fiscais, fazer declarações, 

promover levantamentos físicos, econômicos ou financeiros, manter dados e documentos à 

disposição das autoridades administrativas, aceitar a fiscalização periódica de suas 

atividades, tudo sem perder de vista a consecução da obrigação principal.  

 

    Pois bem. Neste momento não há que se cogitar do direito ao 

silêncio, pois a Administração Pública não está no desempenho de seu poder sancionador 

propriamente dito, mas apenas primando pela arrecadação de tributos para o bom 

desempenho estatal.  

 

    Pode-se dizer que há um procedimento sancionatório como “pano de 

fundo”, entretanto, tais medidas são de caráter repressor e que se confundem com a própria 

atividade regulatória de arrecadação tributária. Em verdade, o procedimento sancionador 

administrativo-tributário brasileiro, em particular, está envolvido em todos os 

procedimentos administrativos, em específico o procedimento tributário de fiscalização. 

Isto se deve ao fato de que, embora não seja o objetivo fundamental da fiscalização, esta 

assume o caráter sancionatório quando da constatação de irregularidades.161  

 

    Portanto, sempre que existir a possibilidade da imposição da multa ou 

outras medidas administrativas de caráter punitivo na concretização do ato administrativo 

                                                 
160 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 14 ed., São Paulo: Saraiva, 2002, p. 285; 
161 FRANÇA, Reginaldo de. Fiscalização tributária: prerrogativas e limites. Curitiba: Juruá, 2003, p. 72. 
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realizado pela autoridade fiscal, configura-se o procedimento administrativo sancionador 

tributário, embora sob o manto da atividade de liquidação tributária.    

 

   Diferentemente ocorre no modelo legislativo espanhol, conforme 

vimos no ponto 2.6.1.1, no qual o agente fiscal, ao detectar irregularidades, deverá enviar 

notificação ao órgão competente para sancionar, abrindo-se novo expediente e 

comunicando, de imediato, ao contribuinte o direito de não produzir provas que lhes sejam 

desfavoráveis. A preservação do direito ao silêncio na Espanha adquire, portanto, respaldo 

desde o procedimento administrativo sob a vertente sancionadora, pois, conforme visto, os 

procedimentos de liquidação e sanção tributários adquirem, ao menos teoricamente, ritos 

distintos.  

 

    Como no Brasil não se faz a distinção realizada pela legislação 

espanhola, tendo em vista a identificação entre o procedimento de apuração do tributo e o 

de determinação da infração tributária, não há que se cogitar, portanto, do direito ao 

silêncio neste momento, pois, caso contrário, a Administração Fiscal dependeria 

simplesmente da boa vontade dos contribuintes.    

  

    Assim sendo, repita-se, pode o sujeito passivo da relação tributária, 

sob a proteção do direito ao silêncio, negar-se a prestar informações aos agentes fiscais 

sobre questões que poderão incriminá-lo?  

 

    O questionamento encontra distintas respostas diante das situações 

apresentadas, ou seja, sob o contexto administrativo-tributário sancionador, admite-se o 

direito ao silêncio segundo a doutrina espanhola, fundando-se na clara distinção legislativa 

estabelecida entre o procedimento de liquidação ou apuração do tributo e o procedimento 

de sanção, ocasionando a inserção da prerrogativa de não se auto-inculpar apenas ao 

segundo dos procedimentos abertos. O mesmo não pode ser admitido em nossa perspectiva, 

pois a legislação brasileira não retrata uma fronteira intercomunicável entre os 

procedimentos apresentados, o que acarretaria sérios problemas ao fisco na fase de 

liquidação tributária.    
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    Por isso, ao menos no Direito brasileiro, não há que se admitir a 

prerrogativa de silenciar sem que, com isso, pese quaisquer penalidades, pois, assim, ter-se-

ia praticamente inviabilizado o procedimento de apuração do crédito tributário por parte da 

Administração Fiscal.  

 

    Por outro lado, conforme se verá mais adiante, escapando do 

panorama administrativo-tributário, e adentrando nos crimes fiscais, ou, como vimos 

tratando anteriormente, infrações penal-tributárias, o direito ao silêncio há que ser 

preservado.    

 

    Enfim, o direito de não produzir provas contra si mesmo, segundo a 

doutrina e jurisprudência estrangeiras, alcança não só o âmbito penal, mas também 

qualquer esfera de atuação do Estado quando o mesmo esteja em sua função sancionatória, 

chegando a doutrina e jurisprudência espanholas, como vimos, a admitir que não cabe à 

Administração Fiscal impor a penalidade da multa no procedimento fiscalizatório por não 

haver o contribuinte prestado informações requeridas, em razão do direito do contribuinte 

de não produzir provas contra si mesmo.   

 

    A doutrina brasileira não coaduna, em sua totalidade, com o caminho 

trilhado pela literatura internacional (espanhola), embora defenda, em síntese, que não se 

pode coagir o contribuinte a prestar informações sob ameaça da sanção penal, em especial 

da pena privativa de liberdade. Isso se deve ao fato de que, ao menos no contexto penal, 

segundo a doutrina e jurisprudência colacionadas, o direito ao silêncio deve ser preservado. 

Em outras palavras, o direito ao silêncio não pode ser invocado no contexto administrativo-

tributário, quer seja no procedimento liquidatório, assim como no sancionatório, tendo em 

vista que esse último está justaposto àquele. Por outro lado, esta mesma conduta do 

contribuinte, sujeito passivo da relação jurídica tributária, respaldada na inobservância do 

dever de colaboração com a Administração Fiscal, conforme se verá, não pode tipificar um 

delito criminal apenado com a pena privativa de liberdade. De forma geral, a majoritária 
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doutrina brasileira acolhe esta tese162, embora a discussão sobre o tema ainda nos pareça 

inexpressiva e nebulosa quanto à inserção do direito ao silêncio no âmbito tributário.   

 

     Hugo de Brito Machado afirma que se operará um verdadeiro 

conflito de normas, tendo de um lado uma norma que estabelece um dever ao administrado-

contribuinte em cumprir com seus deveres instrutórios, e, de outro, a norma constitucional 

que garante o direito ao acusado, preso ou não, de não produzir provas que lhe possam 

incriminar. E tal colisão haverá de ser resolvida pela prevalência da norma 

hierarquicamente superior. Concluindo, portanto, que o contribuinte não tem o dever de 

prestar informações ao fisco, que possam servir como prova do cometimento de crime 

contra a ordem tributária ou qualquer outro. Ressalva que admitir o contrário é violar o 

princípio da isonomia, posto que aos autores de quaisquer crimes, por mais hediondos que 

sejam seus cometimentos, sempre é assegurado pela Constituição o direito ao silêncio, vale 

dizer, o direito de não se auto-incriminarem. O contribuinte não há de ser tratado 

diferentemente.163 

 

     Wagner Balera, ao reproduzir João Batista Villela, em curtas 

palavras, expõe sua opinião: “Tratar em bloco todas essas categorias, reduzindo-as aos 

dilemas sim ou não, tudo ou nada, resulta sempre em sacrifício: seja do processo, seja dos 

direitos da testemunha ou do acusado”. 164 Em seguida, afirma que a Administração Pública 

                                                 
162 No XX Simpósio Nacional de Direito Tributário, vários autores se pronunciaram sobre o tema, embora 
sucintamente, sendo partidários da aplicação do direito de permanecer calado ou negar-se a prestar 
informações aos agentes fiscais quando estas possam lhe incriminar: Ives Gandra da Silva Martins, Aristides 
Junqueira Alvarenga, Gilberto de Ulhôa Canto, Luiz Felipe Gonçalves de Carvalho, Celso Ribeiro Bastos, 
Francisco de Assis Alves, Gustavo Miguez de Mello, João Mestieri, Gabriel Lacerda Troianelli, Rafael Atalla 
Medina, Hugo de Brito Machado, Yoshiaki Ichihara, Wagner Balera, Plínio José Marafon, Maria Helena 
Tavares de Pinho Tinoco Soares, José Eduardo Soares de Melo, Dejalma de Campos, Pedro Luís do Amaral 
Marino, Anthero Lopérgolo, Rubens Approbato Machado, Luiz Antonio Caldeira Miretti, Márcia Regina 
Machado Melaré, Marilene Talarico Martins Rodrigues, Antonio Manoel Gonçalez, Vittorio Cassone e 
Raquel Elita Alves Preto Villa Real. Em sentido contrário, posicionou-se Cecília Maria Marcondes Hamati, 
Oswaldo Othon de Pontes Saraiva Filho, Aurélio Pintanga Seixas Filho, José Maurício Conti e Eduardo 
Roberto Alcântara Del-Campo;  
163 Crimes contra a ordem tributária in Ives Gandra Martins (Coordenador). 4 ed., São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2002, pp. 129-130; 
164 VILLELA, João Baptista. Falar a verdade, calar a verdade e faltar à verdade. Repertório IOB de 
Jurisprudência 15, agosto de 1994, pp. 291-293; Vide BALERA, Wagner. Crimes contra a ordem tributária, 4. 
ed., in Ives Gandra Martins (Coordenador), São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 174. 
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deve buscar meios indiretos que demonstrem a configuração do dever de contribuir, 

dispensando a exigência de que o contribuinte deve se auto-incriminar. 

 

     Plínio J. Marafon e Maria Helena T. de P. T. Soares especificam 

que, se a Autoridade Fiscal exige documentos e o contribuinte não os apresenta, alegando 

inexistência ou simplesmente se omitindo, cabe à autoridade administrativa adotar as 

sanções administrativas que entender cabíveis, lavrando o respectivo auto de infração, em 

face do procedimento adotado pelo sujeito passivo da relação jurídico-tributária. Mas, 

ressalva, tal fato não pode ser justificativa para a alegação de que este contribuinte está 

cometendo um delito fiscal, pois inexiste qualquer conduta delituosa no caso, vez que o 

contribuinte, fundamentado no inciso LXIII do art. 5˚ da Magna Carta, não apresentou 

documento, nem prestou informações que poderiam incriminá-lo posteriormente na esfera 

judicial penal.165 

 

    Heloisa Estellita Salomão entende que desde que se interprete a 

norma constitucional do artigo 5˚, inciso LXIII (do direito de permanecer calado), 

juntamente com as que garantem a ampla defesa e o devido processo legal, se poderá 

afirmar da existência de um direito constitucional do cidadão a não cooperar na própria 

incriminação. E considerando o tratamento uniforme das condutas tidas como ilícitas ao 

ordenamento jurídico, o exercício do direito de não se auto-incriminar afasta a ilicitude 

penal, até por uma questão de hierarquia legislativa das normas. E quando se questiona 

sobre a permanência da ilicitude fiscal, ou seja, a imposição da multa, em razão deste 

descumprimento, conflitando, portanto, com a obrigação de prestar informações, afirma a 

mencionada autora que se deve, também, excluí-la, em razão da prevalência da regra 

constitucional.166 

 

    Aristides Junqueira Alvarenga, sob a perspectiva estritamente 

dogmática, alcança o mesmo entendimento de que ao contribuinte não pode recair o ônus 

                                                 
165 Crimes contra a ordem tributária, 4.ed., in Ives Gandra Martins (Coordenador), São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2002, p. 186; 
166 SALOMAO, Estellita Heloisa. Vinculação entre o Direito Penal e o Direito Tributário nos crimes contra a 
ordem tributária. Revista Dialética de Direito Tributário, n˚ 11. São Paulo: Dialética, 1996, p. 57. 
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de se auto-incriminar, tendo em vista que o próprio Código Tributário Nacional, ao 

enumerar as pessoas que estão obrigadas a cooperar com o fisco (artigo 197 do CTN), não 

menciona o sujeito passivo direto como obrigado, ou seja, o contribuinte.167      

 

    José Eduardo Soares de Melo, por sua vez, afirma que o direito de 

não produzir provas contra si mesmo, materializado na prerrogativa de não fornecer 

documentos que possam lhe incriminar, quando se tratar da esfera tributária, só tem espaço 

quando o fisco extravasa o âmbito de suas operações e situações que ensejam fatos 

geradores de cada tributo de sua competência. Nos casos em que o contribuinte se escusa de 

prestar informações ao fisco, este, mediante processo regular, deverá promover o 

arbitramento do valor, preços de bens, serviços ou atos jurídicos, quando estes também não 

mereçam fé, conforme o artigo 148 do Código Tributário Nacional. Podendo, ainda, 

presumir operações sonegadas à tributação, desde que sempre resguarde o contraditório e a 

ampla defesa neste procedimento administrativo, buscando, para tal fim de presunção, 

indícios relacionados com a atividade desenvolvida, como utilização de máquinas, 

combustíveis, rotatividade de estoques de mercadorias, registros financeiros, execução de 

serviços de empregados e de terceiros, etc.168  

 

      Anthero Lopérgolo, Rubens Approbato Machado, Luiz Antonio 

Caldeira Miretti e Márcia Regina Machado Melaré expõem a situação em que, imagine-se, 

se o direito a não produzir provas contra si mesmo somente fora resguardado no âmbito 

penal, excluindo a esfera administrativo-tributária, poder-se-ia gerar situações distantes do 

conteúdo da norma constitucional, pois, durante o procedimento de fiscalização, tendo o 

contribuinte prestado todas as informações solicitadas e que, por exemplo, culmine com a 

lavratura do auto de infração, ensejando a instauração de inquérito policial, e até mesmo 

ação penal, caso o contribuinte venha a ser preso, somente neste momento é que poderá ser 

respeitado o direito de manter-se calado? Nada mais descabido, posto que o preceito 

constitucional que traz esta garantia está sendo violado na fase de fiscalização e, se somente 

                                                 
167 Crimes contra a ordem tributária, 4.ed., in Ives Gandra Martins (Coordenador), São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2002, p. 54; 
168 Ibidem, p. 209. 
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em momento posterior fora resguardado tal direito, já estando preso o contribuinte, seria o 

mesmo que considerar o dispositivo letra morta.169  

 

    Helenilson Cunha Pontes, ao enfrentar a matéria em artigo intitulado: 

“O Direito ao Silêncio no Direito Tributário”, afirma que a criminalização de condutas 

ligadas à relação jurídico-tributária exige que se estenda ao Direito Tributário o conjunto de 

garantias processuais penais protetivas da liberdade individual. Em sendo assim, defende o 

autor que, caso o Direito Penal resolva tipificar a conduta de inobservância de colaboração 

com o fisco como crime, assim como faz a Lei nº 8.137/90 brasileira, não há como se negar 

o direito ao silêncio ao investigado, culminando, portanto, na inconstitucionalidade do 

parágrafo único da mencionada lei, o qual impõe a pena privativa de liberdade ao 

contribuinte que não fornece informações fiscais quando requeridas pela autoridade 

pública.170        

 

    Uma parte da doutrina, mergulhada nos institutos de Direito Penal, 

utilizando-se, para tanto, inclusive do artigo 108, inciso III, do Código Tributário Nacional 

(no qual, na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a 

legislação tributária utilizará os princípios gerais de direito público), estabelece que, 

quando o sujeito estiver na iminência de sofrer os efeitos da auto-incriminação, a negativa 

do fornecimento da informação ou dado exigido pela Administração é cláusula excludente 

da antijuridicidade, consubstanciado no exercício regular de direito, já que ninguém, na 

condição de acusado ou réu, pode ser punido por exercer um direito incorporado na 

Constituição. “Essa garantia, consistente no direito de calar, pode e deve ser igualmente 

aplicada no campo das sanções administrativas em geral. Trata-se de direito e garantia 

individual, que transcende o campo do direito criminal e que dá maior efetividade ao 

princípio do in dubio por libertate.”171 Ou seja, o contribuinte, que se recusar a fornecer 

elementos que possam incriminá-lo, estará agindo sob o manto do exercício regular de um 
                                                 
169 Crimes contra a ordem tributária, 4 ed., in Ives Gandra Martins (Coordenador), São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2002, pp. 245-246;  
170 PONTES, Helenilson Cunha. O Direito ao Silêncio no Direito Tributário in Tributos e direitos 
fundamentais. Octavio Campos Fischer (Coordenador). São Paulo: Dialética, 2004, p. 93; 
171  ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Infrações e Sanções Tributárias. São Paulo: Dialética, 2003, p. 132; 
FERRAZ, Sérgio e DALLARI, Adilson de Abreu. Processo Administrativo. 1ed., São Paulo: Malheiros, 
2001, p. 106. 
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direito, causa de exclusão da ilicitude ou antijuridicidade prevista no Código Penal. Esse é 

também o entendimento de Andreas Eisele, asseverando, ainda, que a autoridade não pode 

exigir do sujeito qualquer declaração sobre fatos que possam incriminá-lo, pois, segundo o 

art. 5˚, LXIII ,da Constituição Federal, ninguém é obrigado a declarar nada que possa servir 

de prova contra si em processo criminal.172 E, ainda, Luiz Otávio de Oliveira Rocha afirma 

que a “ilicitude da recusa não deriva da garantia constitucional de não declarar-se culpado 

(ou de auto-incriminar-se), estabelecida no inciso LXIII do artigo 5˚ da CF, mas, 

simplesmente, da ausência de dever legal de fazê-lo, como consectário do princípio da 

legalidade”.173 Ganha relevância ainda maior a tese ora ilustrada quando se reconhece à 

excludente de ilicitude a competência para compatibilizar as normas incompatíveis dentro 

do sistema, pois ela é uma espécie de válvula de segurança do ordenamento jurídico, pois 

desfaz de modo direto os eventuais conflitos internos entre o conteúdo de um direito e o de 

outros formalmente reconhecidos.174       

 

    Em que pese tais posicionamentos, em sentido contrário, a posição de 

Oswaldo Othon de Pontes Saraiva Filho175 destaca-se ao fundamentar a não possibilidade 

da negativa no oferecimento de informações ao fisco sem constituir crime fiscal, na idéia de 

que o direito ao silêncio é mitigado pelo princípio da capacidade contributiva, que confere 

o poder-dever ao Fisco para fiscalizar e tributar corretamente, o que pressupõe a 

possibilidade da Fazenda Pública ser informada acerca do patrimônio, dos rendimentos e 

das atividades que indiquem substância contributiva. Em razão destas relevantes 

ponderações, a colisão não seria propriamente entre norma constitucional e norma 

infraconstitucional, como sustenta uma parte da doutrina, mas sim entre dispositivos 

                                                 
172 É importante, deixar claro, que a posição do autor, configurando a conduta de não declarar contra si 
mesmo, amparado na excludente de ilicitude, abrange exclusivamente as afirmações escritas ou orais dos 
sujeitos a quem a exigência da autoridade é dirigida. Assim, quanto ao fornecimento de livros contábeis e 
demais documentos anteriormente confeccionados, o não fornecimento constitui crime tipificado no parágrafo 
único do art. 1˚ da Lei 8.137/1990. EISELE, Andreas. Crimes contra a ordem tributária. 2 ed., São Paulo: 
Dialética, 2002, p. 164; 
173 ROCHA, Luiz Otávio de Oliveira. O Tipo Penal do Parágrafo Único do Artigo 1˚ da Lei 8.137/90: uma 
Interpretação à Luz dos Princípios da Legalidade e da Proporcionalidade. Disponível na Internet: 
www.ibccrim.org.br, 18/09/2001; 
174 REALE JR., Miguel. Instituições de Direito Penal. V. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 174 apud 
SALOMAO, Heloisa Estellita. Dever de colaboração do contribuinte e nemo tenetur se detegere. Revista 
Dialética de Direito Tributário, n˚ 88. São Paulo: Dialética, 2003, p. 40; 
175 Crimes contra a ordem tributária, 4 ed., in Ives Gandra Martins (Coordenador), São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2002, p. 295. 
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constitucionais, já que se extrai o princípio da capacidade contributiva do texto do art. 145, 

§ 1˚, da Constituição Federal176. Adotar posição contrária, segundo o autor, seria o mesmo 

que inviabilizar a fiscalização e conseqüente arrecadação tributária, tendo em vista que a 

maioria dos tributos do nosso sistema tributário, embora suscetíveis de lançamento de 

ofício, são lançados mediante homologação ou por declaração do próprio contribuinte, 

destruindo a própria natureza jurídica do tributo, posto que deixaria de ser uma prestação 

pecuniária compulsória instituída em lei, independentemente de ato ilícito, passando a 

identificar-se como uma contribuição voluntária para o custeio dos fins do Estado. 

Dedicamos um capítulo específico para tratar da colisão entre o direito de permanecer 

calado versus o dever de pagar impostos, corolário do princípio da capacidade contributiva 

(que atribui ao ente fiscal o poder-dever de apurar a real capacidade contributiva dos 

cidadãos, servindo-se, para isto, de informações prestadas pelos mesmos). 

 

      Na jurisprudência dos Tribunais Superiores não há decisões 

referindo-se, especificamente, à inserção do direito a não produzir provas contra si mesmo 

ao âmbito administrativo-tributário sancionador, ou procedimento de apuração do tributo, 

entretanto, quanto ao ilícito penal, várias são as decisões que admitem tal prerrogativa.   

 

     Todavia, depreende-se da decisão do Supremo Tribunal Federal, no 

Habeas Corpus n. 79.812-8 SP, que o privilégio da não auto-incriminação estende-se a 

qualquer âmbito de atuação estatal, quer seja na função Judiciária, Legislativa ou 

Executiva: 

 

“EMENTA: comissão parlamentar de inquérito – privilégio contra 

a auto-incriminação – direito que assiste a qualquer indiciado ou 

testemunha – impossibilidade de o poder público impor medidas 

restritivas a quem exerce, regularmente, essa prerrogativa – pedido de 

habeas corpus deferido. 

                                                 
176 “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”.    
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O privilégio contra a auto-incriminação – que é plenamente 

invocável perante as Comissões Parlamentares de Inquérito – traduz 

direito público subjetivo assegurado a qualquer pessoa, que, na condição 

de testemunha, de indiciado ou de réu, deva prestar depoimento perante 

órgãos do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou do Poder Judiciário. 

O exercício do direito de permanecer em silêncio não autoriza os 

órgãos estatais a dispensarem qualquer tratamento que implique restrição 

à esfera jurídica daquele que regularmente invocou essa prerrogativa 

fundamental. Precedentes. 

O direito ao silêncio – enquanto poder jurídico reconhecido a 

qualquer pessoa relativa a perguntas cujas respostas possam incriminá-la 

(nemo tenetur se detegere) – impede, quando concretamente exercido, que 

aquele que o invocou venha, por tal específica razão, a ser preso, ou 

ameaçado de prisão, pelos agentes ou pelas autoridades do Estado. 

Ninguém pode ser tratado como culpado, qualquer que seja a 

natureza do ilícito penal cuja prática lhe tenha sido atribuída, sem que 

exista, a esse respeito, decisão judicial condenatória transitada em 

julgado. 

O princípio constitucional da não-culpabilidade, em nosso sistema 

jurídico, consagra uma regra de tratamento que impede o Poder Público 

de agir e de se comportar, em relação ao suspeito, ao indiciado, ao 

denunciado ou ao réu, como se estes já houvessem sido condenados 

definitivamente por sentença do Poder Judiciário. (...)” 177    

     

    No mesmo sentido, no Habeas Corpus 79244/DF, o Supremo 

Tribunal Federal resguardou a garantia contra a auto-incriminação nas investigações das 

Comissões Parlamentares de Inquérito, ressaltando-se que, em linha de princípio, é 

irrecusável a prerrogativa ao investigado do direito de não se auto-inculpar. Esse foi o voto 

do Ministro Sepúlveda Pertence, adotando doutrinariamente a clássica literatura de Nelson 

S. Sampaio.178      

 

    O procedimento administrativo-tributário de verificação e apuração 

do tributo é procedimento ligado à função executiva do Poder Público, sendo de 

                                                 
177 Decisão de 08/11/2000 do Tribunal Pleno no H.C n ˚ 79.812-8 SP, DJU 16.02.2001; 
178 SAMPAIO, Nelson S. Inquérito Parlamentar. São Paulo: Fundação Getúlio Vargas, 1964, pp. 47 e 58. 
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competência das entidades fiscais, fazendo com que, a princípio, ao menos analogicamente, 

pelo entendimento desenvolvido pela doutrina e jurisprudência às Comissões Parlamentares 

de Inquérito, o direito ao silêncio deve ser estendido também ao contexto fiscal, pois ambos 

são manifestações investigativas compelidas pelas autoridades públicas ligadas ao Poder 

Executivo e que, após depuração, certamente culminarão em processo criminal. Tal 

entendimento, a nosso juízo, posteriormente será suplantado.    

 

    A jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais é bastante díspare 

quanto à matéria, destacando-se dentre as que admitem o direito a não produzir provas 

contra si mesmo: 

 

“Habeas Corpus. Declaração falsa. Autoridade Fiscal. Auto-

incriminação. Atipicidade. É atípica a conduta de prestar declaração falsa 

em procedimento fiscal. A garantia contra a auto-incriminação prevista no 

inciso LXIII do art. 5˚ da C.F/88 se estende a qualquer indagação por 

autoridade pública, de cuja resposta possa advir a imputação de prática de 

crime pelo declarante.” (03/09/03)179 

    

“(…) como se viu, pode o contribuinte negar-se a colaborar, 

cabendo à administração fiscal a prova para efetuar o lançamento. 

Ninguém é obrigado a autoincriminar-se, logo faculta-se o silêncio a 

quem é objeto de investigação.” (10/06/03)180 181 

       

     Em sentido contrário, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região 

assim destacou: 

 

  “(…) com efeito, é dever do réu prestar informações pertinentes e  

necessárias, tão somente, ao regular lançamento dos tributos, 

configurando sua omissão crime eis que, o dever de informar precede à 

configuração do crime contra a ordem tributária, afastando a possibilidade 

                                                 
179 TRF 4ª Região, 8ª Turma, H.C n. 200304010248512 RS, DJU 17/09/03;  
180 TRF 4ª Região, 7ª Turma, H.C n. 2000304010159588 RS, DJU 25/06/03;  
181 Veja-se também na Ap. Crim. n˚ 2000.04.01.114723-4/RS (DJU 2 de 24/02/2002) do TRF 4ª Região; e 
Apelação Criminal n˚ 97.04.51653-3/PR do TRF 4ª Região. 
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de auto-incriminação, vez que se trata de mero procedimento apuratório, 

sem que exista, ainda, concretamente, qualquer acusação, ou seja, 

qualquer ação penal em curso.” (09/10/02)182 

 

2.6.5 A legislação brasileira acerca do tema. Crítica apresentada 

 

   A legislação brasileira, por sua vez, ao definir os crimes contra a 

ordem tributária, Lei nº 8.137/1990, no artigo 1˚, inciso V, define que constitui crime 

suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante negativa 

ou pelo não fornecimento quando obrigatório de nota fiscal ou documento equivalente, 

relativa à venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-

la em desacordo com a legislação. Da mesma forma, a falta do oferecimento dos dados 

exigidos pela autoridade fiscal constitui infração punida com a pena de reclusão de 2 

(dois) a 5 (cinco) anos e multa.183   

 

    O parágrafo único do artigo 1˚ da Lei nº 8.137/1990 que tipifica o 

crime pela não prestação das informações exigidas pela autoridade fiscal, em verdade, 

configura uma forma especial de desobediência (art. 330 do Código Penal), qualificada pelo 

sujeito passivo mediato (agente fiscal, autoridade policial ou judicial) e pelo conteúdo da 

ordem desatendida (prestação de informações de cunho fiscal-tributário). Se o conteúdo da 

ordem tiver natureza fiscal-tributária, seu descumprimento configura o fato típico descrito 

no art. 1˚, parágrafo único, da Lei nº 8.137/1990, e não no art. 330 do Código Penal, pois o 

concurso aparente de leis é afastado pela aplicação do critério da especialidade.  

 

    A expressão “falta de atendimento da exigência da autoridade”, 

contida no mencionado parágrafo único é observada não só quando o contribuinte deixa de 
                                                 
182 TRF 2ª Região, 6ª Turma, Apelação Criminal n. 199902010338941 RJ, DJU 13/11/03; 
183 “Art. 1˚ Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e 
qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:(...) 
 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.” (destaque nosso).  
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fornecer os documentos exigidos pela autoridade (conduta omissiva), caracterizada pela 

inércia, mas também quando o mesmo fornece o requerido pelo fisco, embora de modo 

diverso que o ordenado, ou, da mesma forma, quando incompleto (conduta comissiva). 

Portanto, se o sujeito é intimado para apresentar determinados documentos e apresenta 

outros, ou os apresenta de forma incompleta (parcial), não atende à exigência contida na 

ordem.184    

 

   O dispositivo mencionado atropela quaisquer direitos de não produzir 

provas contra si mesmo, ao determinar que o não fornecimento de documentos exigidos 

pela autoridade fiscal constitui crime, inclusive apenado com a privação de liberdade, ou 

seja, a apuração mesmo restrita ao âmbito administrativo, já está condicionada a uma 

ameaça de sanção penal caso o contribuinte não cumpra a solicitação de informação ao 

fisco.  

 

    Muito se discute sobre a natureza jurídica do crime do artigo 1˚ da 

Lei nº 8.137/90 como delito de dano, mera conduta ou formal. As posições doutrinárias são 

as mais diversas, entretanto, prevalece a idéia de que qualquer dos comportamentos 

descritos nos incisos e parágrafo do mencionado artigo constitui crime de dano, ou seja, 

exige-se o resultado previsto no caput “suprimir” ou “reduzir” tributo ou contribuição 

social como forma de configuração típica do delito. 

 

    Entretanto, em que pese os posicionamentos doutrinários, a nosso 

juízo, o delito do parágrafo único do art. 1˚, em particular, é crime formal, caso contrário 

não haveria razão de ser de sua existência. É certo que os comportamentos descritos nos 

incisos do artigo 1˚ da Lei nº 8.137/90 são alternativos para a configuração do crime. Em 

outras palavras, o contribuinte que dolosamente falsifica ou altera nota fiscal relativo à 

operação tributável (inciso III) e, ao mesmo tempo, deixa de fornecer quando obrigatório, 

nota fiscal ou documento equivalente, relativa à venda de mercadoria ou prestação de 

serviço (inciso V) será indiciado pela prática do crime previsto no artigo 1˚ da mencionada 

                                                 
184 ANDREAS, Eisele. Crimes contra a Ordem Tributária, 2 ed., São Paulo: Dialética, 2002, p. 163. 
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lei com a pena de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e não como crimes autônomos, pois 

se assim o fora, as penas seriam somadas, por configurar concurso de crimes.  

 

    Pois bem, admitindo-se que o crime previsto no art. 1˚ é delito 

alternativo, e, ainda, que para a configuração do tipo penal deve haver a efetiva “redução” 

ou “supressão” do tributo ou contribuição social, caso o contribuinte, não preste as 

informações no prazo assinalado do parágrafo único do art. 1˚, mas recolheu devidamente 

todos os tributos, a figura é atípica, mas por outro lado, se o contribuinte não prestou as 

informações no prazo assinalado do parágrafo único do art. 1˚ e, ainda, não recolheu o 

tributo, responderá exclusivamente pela pena de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) já 

devidamente prevista pela inobservância do recolhimento de tributo.         

 

    Admitir o parágrafo único do art. 1˚ como crime de dano torna-o 

inócuo e ineficaz, mas apenas atemorizador, pois no primeiro caso apontado, o contribuinte 

que não recolheu o tributo dolosamente e não prestou as informações solicitadas, 

responderá na mesma pena pelo não recolhimento do tributo, e, no segundo caso, o 

contribuinte que deixou de atender as exigências do fisco de prestar informações, mas 

recolheu devidamente o tributo, não responde por nada, afigurando-se atípica a conduta. 

Veja-se que, numa operação mental, ao se retirar a tipicidade pelo comportamento descrito 

no parágrafo único do art. 1˚, o resultado final imposto ao contribuinte será o mesmo.  

 

    Tal raciocínio só poderá ser suplantado caso se admita a natureza do 

parágrafo único do art. 1˚ da Lei nº 8.137/90 como delito formal, adquirindo, assim, função 

punível no ordenamento jurídico. E, é justamente pelos motivos acima expostos que 

defendemos a tese de que o mencionado parágrafo único é delito formal. 

 

    Por isso, acentua-se a natureza do parágrafo único do dispositivo185, 

configurando-se como crime formal, pois o simples fato de deixar de fornecer documentos 

ou dados exigidos pela autoridade fiscal configura a tipicidade do delito, não sendo 

                                                 
185 Grande parte dos dispositivos da Lei nº 8.137/1990 constituem crimes materiais, cujo resultado é 
imprescindível para a caracterização do delito, ou seja, deve haver um prejuízo ou dano provocado ao erário. 
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necessário que na prática tenha ocorrido a sonegação fiscal, ou seja, em outras palavras, 

pode o contribuinte ter recolhido todos os tributos legais, mas, caso não forneça os dados e 

documentos quando exigidos pelas autoridades fiscais, incorrerá no crime acima previsto. 

Trata-se, portanto, de delito que se configura pela omissão, pelo não-fazer, em afronta a 

uma determinação legal.186 Em verdade, conforme visto, estar-se diante de uma modalidade 

especial de desobediência (art. 330 do Código Penal) que apenas exige o não-fazer como 

forma de configuração do delito. 

 

    Vale ressaltar, ainda, a natureza dolosa dos crimes previstos na 

legislação (Crimes contra a ordem tributária), tendo-o como elemento essencial para a 

configuração do delito. Tais ilícitos só existem sob a forma dolosa. A conduta dos crimes 

tributários, portanto, configura-se quando o agente deseja produzir o resultado que se sabe 

penalmente punível (dolo direito ou específico), ou, quando assume o risco de que tal 

resultado, contrário à lei, venha a se produzir (dolo eventual).187 Muito embora seja inviável 

em termos práticos mensurar se o contribuinte agiu dolosa ou culposamente, na prática, isso 

acarreta uma generalização dos casos à conduta dolosa do agente. Em sendo assim, na 

prática fiscal, o contribuinte que por negligência, imperícia ou imprudência (modalidades 

da culpa stricto sensu) deixou de lançar tributo, ou mesmo não atendeu exigência 

determinada pelo ente fiscal, responderá pelos crimes ali descritos. 

  

    O Código Tributário Nacional, no mesmo sentido, já disciplinava, 

ainda que genericamente, as prerrogativas de fiscalização do fisco, dispondo 
                                                 
186 A majoritária doutrina acolhe a tese de que os delitos previstos na Lei nº 8.137/1990 são crimes materiais, 
em razão do caput do art. 1˚. Entretanto, quanto ao parágrafo único do dispositivo citado, o crime é 
considerado formal, pois exige apenas a conduta omissiva do agente, dispensando que a previsão normativa 
do resultado prevista no caput do artigo seja efetivada. Isso é o que se pode constatar da lição de Cinthia 
Palhares quando analisa as hipóteses das condutas previstas pelo mencionado artigo: “Na hipótese de 
descumprimento de obrigação acessória, estaremos diante de crime formal, pois o tipo aperfeiçoa-se apenas 
com a conduta do contribuinte em desacordo com o dever estabelecido pela lei tributária. PALHARES, 
Cinthia Rodrigues Menescal. Crimes Tributários. Uma visão prospectiva de sua despenalização. Rio de 
Janeiro: Editora Lumen Juris, 2004, p. 150; No mesmo sentido da característica formal do crime previsto no 
parágrafo único do art. 1˚ da mencionada Lei, veja ANDREAS, Eisele. Crimes contra a Ordem Tributária, 2 
ed., São Paulo: Dialética, 2002, p. 166;  Sobre a distinção entre crimes materiais, formais e de mera conduta 
ver Cezar Roberto Bitencourt. Manual de Direito Penal. Parte Geral, 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 140 e 
seguintes; 
187 Para que o crime admita a modalidade culposa deve haver expressa previsão legal, conforme o disposto no 
parágrafo único do inciso II do art. 15 do Código Penal: “Salvo os casos expressos em lei, ninguém será 
punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente”.   
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especificamente que: “não tem aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou 

limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e 

efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes, industriais ou produtores, ou da obrigação 

destes de exibi-los”.188 Trata, ademais, do direito de proceder a intimações de terceiros para 

obter informações relativas a bens, negócios ou atividades de particulares.189  

  

    A mesma lei complementar190, por outro lado, estabelecesse que tal 

obrigação de prestar informações não abrange fatos sobre os quais o informante esteja 

legalmente obrigado a guardar sigilo191, em razão de cargo, ofício, função, ministério, 

atividade ou profissão”.192 

 

    Enfim, as atribuições do ente fiscal encontram amparo legislativo, e, 

pode-se ainda considerar como fundamento constitucional para tal exercício o artigo 145, § 

1˚, cujos termos faculta à Administração Tributária a verificação do real patrimônio, dos 

rendimentos e das atividades econômicas do contribuinte (na seara dos impostos), reza, 

outrossim, que “como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 

exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este 

determinante para o setor público e indicativo para o setor privado”.193    

        

    A problematização ocorre quando confrontamos tais dispositivos com 

o direito de não produzir provas contra si mesmo (nemo tenetur se detegere), e para 

delinearmos com mais precisão tal dificuldade, mister se faz a distinção entre o ilícito 

administrativo e o ilícito penal, conforme se verá no tópico a seguir.   

 

                                                 
188 Art. 195 do Código Tributário Nacional; 
189 Art. 197 do Código Tributário Nacional; 
190 Lei nº 5.172/1966 (Código Tributário Nacional); 
191 Sendo ainda o sigilo resguardado pelo Código Penal que estabelecesse sanções para a violação de segredo 
profissional (art. 154), violação de segredo de fábrica ou de negócio (art. 196, XII) e violação de sigilo 
profissional (art. 325);    
192 Parágrafo único do 197 do Código Tributário Nacional; 
193 Art. 174 da Constituição Federal de 1988. 
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2.7 O supraconceito194 ou conceito único de ilícito e a repercussão ao 

nemo tenetur se detegere 

 

    A análise deste tópico é extremamente importante para construirmos 

a extensão ou não do preceito, o nemo tenetur se detegere, a todo ordenamento jurídico, 

incluindo-se, dentre ele, a esfera administrativo-tributária sancionadora, assim como o fez a 

doutrina espanhola, vista anteriormente.  

 

    Antes, cumpre-nos assinalar o que seja ilícito.  

 

    Prevalece entre os juristas que no universo jurídico os 

comportamentos podem ser qualificados como lícitos ou ilícitos. Os primeiros são aqueles 

que estão de acordo com o ordenamento jurídico e os comportamentos ilícitos são aqueles 

contrários ao direito objetivo. Em outras palavras, o ilícito é a conduta, comissiva ou 

omissiva, que contravém ao mandamento da norma195, a qual estabelece uma conseqüência 

jurídica quando tal comando é descumprido, ou seja, a sanção, institucionalizada e 

organizada normativamente.196  

 

    Pois bem. Considerando o conceito de ilícito acima abordado, quais 

as espécies de ilícitos? Há distinção entre ilícito penal, ilícito administrativo, ilícito civil, 

ilícito tributário, tantos ilícitos quantos forem os ramos do direito? 

 

    Quanto a esta discussão, é questão pacífica na doutrina de que o 

ilícito é um só. A natureza jurídica deste instituto não resguarda distinções quando de sua 

                                                 
194 A terminologia é empregada por diversos autores, principalmente espanhóis. Veja-se: PUIG, Manuel 
Rebollo. El derecho administrativo sancionador. In Uma avaliação das tendências contemporâneas do direito 
administrativo/Una evaluación de las tendencias contemporaneas del derecho administrativo. Diogo de 
Figueiredo Moreira Neto (coordenador). Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 266; 
195 Sobre a estrutura da norma jurídica veja-se, didaticamente apresentada, Paulo Nader, quem, sinteticamente, 
estabelece as construções lógicas da norma jurídica feitas por Hans Kelsen e Carlos Cóssio, resgatando a 
clássica teoria Kantiana de norma jurídica como juízo hipotético (imperativo hipotético) em contrário ao 
imperativo categórico. NADER, Paulo. Introdução ao estudo do direito. 22 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002, 
pp. 81-93; Veja-se também: GUSMAO, Paulo Dourado. Introdução ao Estudo do Direito, 33 ed., Rio de 
Janeiro: Forense, 2003, p. 79;  
196 VITTA, Heraldo Garcia. A sanção no direito administrativo. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 29. 
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inserção ao ordenamento jurídico, pois tal instituto é reflexo do exercício do jus puniendi 

do Estado. Essa é a posição unitária da doutrina, consagrada por Nelson Hungria: 

 

“A ilicitude jurídica é uma só, do mesmo modo que um só, na sua 

essência, é o dever jurídico. Dizia Bentham que as leis são divididas 

apenas por comodidade de distribuição: todas podiam ser, por sua 

identidade substancial, dispostas ‘sobre um mesmo plano, sobre um só 

mapamundi’. Assim, não há falar-se de um ilícito administrativo 

ontologicamente distinto de um ilícito penal. A separação entre um e outro 

atende apenas a critérios de conveniência ou de oportunidade, afeiçoados à  

medida do interesse da sociedade e do Estado, variável no tempo e no 

espaço. Conforme acentua Beling, a única diferença que pode ser 

reconhecida entre as duas espécies de ilicitude é de quantidade ou de 

grau; está na maior ou menor gravidade ou imoralidade de uma em cotejo 

com a outra. O ilícito administrativo é um minus em relação ao ilícito 

penal.”197  

 

    As lições de Geraldo Ataliba também convergem no mesmo sentido, 

rechaçando a suposta distinção ontológica entre ilícitos: 

 

  “Deveras, o ilícito tributário é também ilícito penal, em alguns 

casos, definidos discricionariamente pelo legislador. Porém, 

ontologicamente, os ilícitos não se distinguem. A distinção é dogmática, 

residindo unicamente nas sanções – conseqüências da não prestação.” (...) 

“Daí, extrair a conclusão de que substancialmente são idênticas as sanções 

chamadas tributárias e as penais, não confundindo o jurista a natureza das 

normas, em função das denominações adotadas pelo legislador, que não 

conseguirá jamais superar sua ‘identidade substancial’.”198  

 

    A doutrina estrangeira não poderia ser diferente, ao analisar a 

questão, como demonstra Sainz de Bujanda:  

                                                 
197 HUNGRIA, Nelson. Ilícito Administrativo e Ilícito Penal. Revista de Direito Administrativo. Seleção 
Histórica. Rio de Janeiro: Renovar, 1991, p. 15 apud ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Infrações e 
Sanções Tributárias. São Paulo: Dialética, 2003, p. 40; 
198 ATALIBA, Geraldo. Denúncia Espontânea e Exclusão de Responsabilidade Penal. Revista de Informação 
Legislativa n˚ 125, ano 32, Brasília, 1995, pp. 246 e 248 apud ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Infrações 
e Sanções Tributárias. São Paulo: Dialética, 2003, p. 41. 
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“... Siempre que una norma jurídica contempla una posible 

conculcación del orden jurídico, y asocia a la conducta infractora una 

pena, estamos en presencia, a mi entender, de una norma penal, y como 

tal la hemos de calificar. Es indiferente, por tanto, que la norma aparezca 

alojada en una ley de las que se llaman administrativas, en una ley de las 

que se llaman penales, o en una ley de las que llaman tributarias. El modo 

de calificar la ley es, en cierto modo, algo accesorio y formal. Lo 

sustantivo es la naturaleza de la norma. Esta será jurídico-penal, donde 

quiera que se formule, si contempla una infracción y asocia a esa 

infracción una sanción o pena. En este sentido, pienso que las normas 

penales están distribuidas en el ordenamiento positivo en toda clase de 

leyes, y que son penales, aunque no aparezcan formuladas en las leyes 

que asi se designen precisamente porque son normas que contemplan 

infracciones y que establecen penas”.199  

 

    Em razão do exposto, não há que se falar, ontologicamente, em 

ilicitude penal, ilicitude tributária, ilicitude administrativa, ilicitude civil, ilicitude 

comercial e assim por diante, pois tais fenômenos representam a mesma conduta: um 

comportamento contrário ao direito, perfilando a idéia do princípio da unidade ontológica 

entre os mesmos.200 O que pode variar, contudo, são as circunstâncias dogmáticas ou o 

contexto jurídico-positivo em que se opera o comportamento divergente ao direito 

positivo, o que faz a doutrina estabelecer a distinção entre sanções penais, tributárias, civis, 

etc, assim como tem feito entre ilícitos penais, tributários, civis, etc., tudo em razão do 

contexto que envolve o ilícito. Frise-se, apenas em razão do contexto, e não por motivos 

ontológicos. Desta feita, a distinção se resolve no plano do ordenamento jurídico, ou 

dogmático, quando, então, caberá dizer que houve um ilícito penal, se o sujeito infringiu o 

ordenamento jurídico que o Direito Penal tutela, ou, no mesmo sentido, constitui o ilícito 

civil, quando seja transgredido o ordenamento jurídico civil e, ainda, haverá o ilícito 

administrativo, quando a vulneração se refira ao ordenamento jurídico administrativo. Isso 
                                                 
199 BUJANDA, Sainz de. Hacienda y Derecho. Madrid: Civitas, 1962, vol. II, p. 210; 
200  ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Infrações e Sanções Tributárias. São Paulo: Dialética, 2003, p. 41. 
Veja-se também Heraldo Garcia Vitta para quem “As diferenças existentes entre ilícitos penal, administrativo 
e civil constituem manifestações de um mesmo conceito, que não é próprio desta ou daquela disciplina, antes 
compreende todos os tipos de ilícitos do ordenamento. Trata-se de conceito lógico-jurídico, de validez 
universal. O conceito de ilícito não decorre deste ou daquele ordenamento jurídico, não é conceito jurídico-
positivo; aplica-se a todos, independentemente do lugar e do tempo em que tiverem vigência”. VITTA, 
Heraldo Garcia. A sanção no direito administrativo. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 30. 
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quer dizer que o legislador discricionariamente determinará quais são os ilícitos 

administrativos, penais ou civis, fugindo da indagação estritamente jurídica, para recair no 

plano político legislativo. Esta é a lição de Montoro Puerto, para quem: 

 

“Las instituciones jurídicas citadas  (delito, prescripción, acto, 

contrato, etc.) y con ellas la ilicitud, han de ser aceptadas como conceptos 

únicos, si bien la utilización en las diversas ramas jurídicas, y en muchas 

ocasiones sólo en las disciplinas jurídicas, obliga a destacar aspectos 

peculiares que podrán valorar o individualizar la institución, pero nunca 

transformarla en otra distinta. Así, con frecuencia, hablaremos del ilícito 

civil, del penal o del derecho administrativo, pero nunca queremos con 

ello afirmar que se trata de tres ilícitos distintos”.201  

 

    Pois bem, tendo em vista de que o ilícito corresponde ao 

descumprimento da ordem legal, e de que a sanção é o meio de coibir esta conduta, medida 

através da qual visa a desestimular tais comportamentos contrários ao Direito. Esta sanção 

poderá se dar das mais variadas formas, quer seja no intuito de imprimir um castigo, uma 

penalidade cominada ao sujeito infrator, ou mesmo compelir o sujeito a realizar 

coativamente a conduta que deveria ter sido feita anteriormente. Em outras palavras, neste 

último caso, estamos diante da ação de execução, que consiste na sanção destinada a obter 

do responsável o adimplemento de seu dever inobservado, e no primeiro caso apontado, a 

penalidade, que pode ser pessoal (privação ou restrição da liberdade; prestação social 

alternativa e suspensão ou interdição de direitos) e patrimonial (perda de bens e multa), 

conforme o disposto no art. 5˚, XLVI, da CF. 

         

    E como vimos acentuando, costuma-se fazer a classificação das 

sanções, sob uma perspectiva estritamente dogmática, em razão do ramo do Direito que a 

envolve202, existindo, portanto, as sanções ambientais, tributárias, civis, comerciais, 

administrativas, etc. 

                                                 
201 MONTORO, Puerto Miguel. La infracción administrativa. Barcelona: Nauta, 1965, p. 77 in VITTA, 
Heraldo Garcia. A sanção no direito administrativo. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 30; 
202 Os critérios para uma classificação, como costumam dizer, não são certos nem errados, mas simplesmente 
existem, ou não existem, podendo ser mais úteis ou menos úteis, encontrando limites apenas na imaginação 
humana. Os critérios para a classificação das sanções podem ser de acordo com o âmbito de aplicação, o bem 
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    Com relação às penalidades, pode-se, ainda, apontar, segundo o 

procedimento de aplicação, em: cíveis, administrativas e penais.  

 

    Diz-se que uma sanção é cível quando seu acertamento pode ocorrer 

contratualmente, por exemplo, a multa que decorre do descumprimento de uma cláusula 

contratual, podendo ser suportada pela parte infratora independentemente de qualquer 

procedimento, desde que esta o queira. Depende-se em larga medida da vontade e, caso 

haja resistência do sujeito infrator, poder-se-á submetê-lo a um processo, quer seja de 

execução, ou de conhecimento. As sanções administrativas são aquelas aplicadas pela 

Administração Pública em face de um descumprimento de um dever jurídico. Por exemplo, 

é o caso da multa de trânsito. Deve-se, contudo, preservar o devido processo legal, 

abrangido também pelo procedimento administrativo segundo os termos constitucionais, 

facultando-se, por outro lado, ao administrado socorrer-se ao Poder Judiciário, em razão do 

princípio da inafastabilidade do Poder Jurisdicional, quando considere inadequada a sanção 

imposta. Compete à Administração Pública buscar o Judiciário apenas para obter a 

aplicação forçada da sanção, quando esta não seja cumprida espontaneamente pelo 

administrado203. E finalmente, a sanção penal que reflete a violação de bens importantes 

para a sociedade, como a vida, a liberdade, podendo, portanto, consubstanciar em pena 

privativa de liberdade ao infrator (reclusão e detenção). A sanção penal é sempre 

antecedida de um processo judicial, assegurando, conseqüentemente, o contraditório e a 

ampla defesa, segundo o devido processo legal.    

 
                                                                                                                                                     
jurídico protegido, o ramo do direito correspondente, etc., mas como já ressaltamos não há distinção 
ontológica entre as mesmas. A classificação é matéria que compete ao cientista estabelecer como forma de 
facilitar o estudo de determinada matéria, não havendo, portanto, um único critério, mas tantos quantos forem 
os cientistas; 
203 O conceito de sanção administrativa nos é fornecido com maestria por Fábio Medina Osório que assim 
prescreve: “No caso das sanções administrativas (de direito administrativo) aplicadas por Juízes e Tribunais, a 
nota distintiva da sanção será, além da presença da Administração Pública em um dos pólos (como lesada), e 
demais elementos já apontados, a ausência de natureza penal da sanção, o que se deve verificar, de um lado, 
na decisão legislativa soberana e discricionária, e, de outro, na ausência de previsão, direta ou indireta, de 
pena privativa de liberdade. Consiste a sanção administrativa, portanto, em um mal ou castigo, com alcance 
geral e potencialmente pro futuro, imposto pela Administração Pública, materialmente considerada, pelo 
Judiciário ou por corporações de direito público, a um administrado, agente público, indivíduo ou pessoa 
jurídica, sujeitos ou não a especiais relações de sujeição com o Estado, como conseqüência de uma conduta 
ilegal, tipificada em norma proibitiva, com uma finalidade repressora ou disciplinar, no âmbito de aplicação 
formal e material do Direito Administrativo”. OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, pp. 79-80. 
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    Em razão do exposto, nota-se que as sanções cíveis e administrativas 

podem ser aplicadas sem o manejo de um processo judicial, que só é utilizado quando haja 

resistência por parte do administrado à penalidade que deveria ser imposta diretamente pela 

Administração Pública. 

 

    As sanções tributárias inseridas neste contexto, como espécie das 

sanções administrativas204, têm por finalidade garantir a eficácia das normas tributárias, 

sendo decorrentes da não observância dos deveres tributários, principais ou acessórios.205  

 

    Conjugando-se, portanto, todos os critérios apontados, pode-se dizer 

que, no âmbito tributário, as sanções punitivas são administrativas (sanções tributário-

administrativas) e penais (sanções penal-tributárias), não existindo, em princípio, as 

sanções de natureza cível. Mas, qual a distinção que deve ser feita entre as sanções penais e 

administrativas (tributárias)206? Lembrando que são distinções meramente formais, 

baseadas em critérios dogmáticos e não epistemológicos.  

 

    As sanções penais têm um elemento essencial que as distingue das 

administrativas, ou seja, o necessário processo judicial. O indivíduo que comete um 

homicídio não pode “abrir mão” do processo judicial e recolher-se voluntariamente a um 

presídio, sem um julgamento, por órgão do Poder Judiciário, carregado de todas as 

                                                 
204 Veja-se a lição de Heraldo Garcia Vitta: “Podem-se classificar os ilícitos administrativos de acordo com a 
natureza da norma jurídica violada; por exemplo, o ilícito tributário é ilícito administrativo, pois a ordem 
normativa atribui à autoridade administrativa (critério de distinção dos ilícitos) a competência para impor a 
sanção; e é conduta contrária ao mandamento imposto por norma tributária (critério de classificação de tipos 
ou espécies de ilícitos administrativos). É que pode o ordenamento, embora sob o mesmo regime jurídico 
básico, estabelecer normas específicas a este ou aquele ilícito administrativo, diferenciando-se, surgindo, pois, 
espécies ou tipos de ilícitos administrativos, como ilícitos financeiros, monetários, urbanístico, 
previdenciários, tributários etc.” VITTA, Heraldo Garcia. A sanção no direito administrativo. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2003, p. 44;  
205 Quanto a distinção entre obrigações tributárias principais e acessórias reporta-se ao item 2.6.4 deste 
capítulo: a visão doutrinária e jurisprudencial brasileira, especialmente ao contido na nota de rodapé n˚ 154. 
Veja-se também, em nota de rodapé, Heraldo Garcia Vitta cita Lorenzo Del Federico em cujas linhas assim 
sintetiza o ilícito tributário: “Quando a norma jurídica violada é uma norma tributária, enquanto referente 
diretamente (aspecto substancial, relativo à determinação), ou indiretamente (aspecto procedimental, relativo 
à verificação ou à cobrança), a um tributo, então se terá um ilícito tributário”. Le sanzioni amministrative nel 
diritto tributario. Milano: Giuffrè, 1993, p. 32 in VITTA, Heraldo Garcia. A sanção no direito administrativo. 
São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 45; 
206 As sanções administrativas acolhem as tributárias como uma de suas espécies. 
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garantias constitucionais processuais. Alerta Hugo de Brito Machado Segundo207 que não 

se pode confundir a sanção penal com a restrição de liberdade, nem afirmar que a sanção 

penal é sempre aplicada a ilícitos dotados de maior grau de repulsa social, pois, na verdade, 

há fatos punidos penalmente que são de pequena gravidade e importância e há sanções 

administrativas impostas a fatos considerados bastantes lesivos à coletividade. Além disso, 

tanto a sanção penal como a sanção administrativa podem não se diferenciar pelo conteúdo, 

já que ambas podem implicar, por exemplo, na imposição de multas.  

 

    O que se pode afirmar, com precisão, é que a sanção penal tem entre 

as suas espécies a privação da liberdade, podendo-se constranger o cidadão ao recolhimento 

à prisão. Portanto, o elemento diferenciador entre a sanção penal e a sanção administrativa 

é a de que aquela pode, dentre as várias espécies de penas já elencadas, culminar na 

privação de liberdade do cidadão, já que para isto exige-se o processo judicial, ou seja, a 

imposição da penalidade pela autoridade competente, que neste caso é a judicial.208 É, pois, 

isto que se pode depreender da Constituição Federal, segundo as expressões de que: 

“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de 

autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão ou crime propriamente 

militar, definidos em lei”, ou mesmo, de que: “a prisão de qualquer pessoa e o local onde se 

encontre serão comunicadas imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à 

pessoa por ele indicada”, e ainda: “a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela 

autoridade judiciária”.209 210 

                                                 
207  MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Sanções Tributárias in MARTINS, Ives Gandra da Silva 
(Coordenador). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, pp. 198-200; 
208 A exceção que se vislumbra adequada, dentro de certos limites, diz respeito à privação de liberdade 
enquanto pena administrativa disciplinar do Direito Militar, desde que a constituição assim autorize, como é o 
caso brasileiro: art. 5˚, inciso LXI: “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime 
propriamente militar, definidos em lei”. Quanto as privações de liberdade em decorrência do depositário infiel 
ou do devedor de alimentos, constantes no inciso LXVII do mencionado artigo, não constitui pena, mas 
medida coativa. Veja-se a lição de OSÓRIO, Fábio Medina. O conceito de sanção administrativo no direito 
brasileiro in Uma avaliação das tendências contemporâneas do direito administrativo/Una evaluación de las 
tendencias contemporaneas del derecho administrativo. Diogo de Figueiredo Moreira Neto (coordenador). 
Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 351; 
209 Sanções administrativas tributárias. Hugo de Brito Machado (Coordenador). São Paulo: Dialética, 2004, p. 
200; 
210 Na Espanha, a imposição da pena privativa de liberdade também é prerrogativa exclusiva da autoridade 
judiciária. Constituindo, portanto, a impossibilidade da legislação administrativa instituir esta espécie de 
sanção pessoal. Esta lição é extraída do artigo 17 da Constituição Espanhola, segundo arremata a doutrina de 
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    Complementa Hugo de Brito Machado: “a diferença entre a sanção 

tributária administrativa, e sanção tributária penal, consiste apenas na competência para a 

respectiva aplicação, sendo certo, porém, que a sanção tributária administrativa é 

geralmente de natureza patrimonial, posto que somente a sanção tributária penal pode 

atingir o direito à liberdade (...)”.211 

     

    Em razão disto, não há distinção ontológica entre a pena criminal 

(penal) e a penalidade tributário-administrativa, mas apenas um critério formal de distinção 

que estabelece dessemelhanças, primeiramente quanto à autoridade competente para 

imprimir a sanção. No primeiro caso, a penalidade administrativa é aplicada pela autoridade 

administrativa212, enquanto que, no segundo caso, a penalidade criminal, compete 

exclusivamente à autoridade judiciária. 213 A segunda grande distinção, embora meramente 

                                                                                                                                                     
Manuel Rebollo Puig: “La limitación se refiere a la libertad consagrada en el art. 17 de la propia 
Constitución, de manera que los castigos privativos de libertad sólo pueden ser penas de imposición 
judicial”. PUIG, Manuel Rebollo. El derecho administrativo sancionador. In Uma avaliação das tendências 
contemporâneas do direito administrativo/Una evaluación de las tendencias contemporaneas del derecho 
administrativo. Diogo de Figueiredo Moreira Neto (coordenador). Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 291; 
Assim dispõe o art. 17 da Constituição Espanhola: Artículo 17. [Derecho a la libertad y seguridad]1. Toda 
persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la 
observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. 2. La detención 
preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones 
tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el 
detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. 3. Toda persona detenida 
debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones 
de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en 
las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. 4. La ley regulará un 
procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona 
detenida ilegalmente. Asimismo por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión 
provisional; 
211 Sanções administrativas tributárias. Hugo de Brito Machado (Coordenador). São Paulo: Dialética, 2004, p. 
163; 
212 Esse é o entendimento de Zanobibi: “Como conseqüência, pode-se estabelecer o seguinte critério prático: 
são penas administrativas e não sanções penais, todas aquelas cuja aplicação é, por lei, reservada à autoridade 
administrativa. Outros elementos, mesmo que possam indicar como distintivos da sanção administrativa (a 
não-convertibilidade, se se cuida de pena pecuniária, em pena restritiva, a sub-rogabilidade do sujeito passivo 
etc.), não são mais do que conseqüências, e, pois, simples indícios que não podem constituir um critério 
constante e seguro de distinção”. Rapporti fra il dirito amministrativo e il diritto penale, Scritti vari di diritto 
pubblico. Milano: Giuffrè, 1955 in VITTA, Heraldo Garcia. A sanção no direito administrativo. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2003, p. 33; 
213 O primeiro critério distintivo entre as sanções penais e administrativas, qual seja, quanto à autoridade 
competente para sua imposição não é rigoroso, pois a legislação brasileira consagra a idéia de que Juízes 
podem impor sanções administrativas, ainda que no desempenho de atividades jurisdicionais, desde que 
habilitados pelo Legislador. Veja-se, por exemplo, a Lei 8.069, de 13.07.1990, que define o Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Há diversos dispositivos legais desta lei que concedem tal prerrogativa às 
autoridades judiciárias, dentre eles destacam-se os artigos contidos no capítulo concernente a “Apuração de 
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formal, entre as penalidades mencionadas, trata-se da natureza jurídica do bem atingido, 

tendo em vista que a penalidade criminal pode atingir a esfera pessoal do infrator, 

submetendo-o à sanção privativa de liberdade, enquanto que a sanção administrativa não 

concebe, segundo os ordenamentos jurídicos dos Estados Democráticos de Direito 

modernos, tal prerrogativa à autoridade administrativa. 

 

    Arremata, ainda, Hugo de Brito Machado que as penalidades 

administrativas, dentre elas as tributárias, detêm natureza patrimonial decorrente da não 

prestação tributária, cuja aplicação é atribuída à autoridade administrativa. E afirma que, 

embora exista quem defenda outras formas de sanção tributária administrativa, como as 

restrições de direitos, interdição de estabelecimento comercial, restrições ao direito de 

exercer atividade econômica, prefere-se sustentar que a única sanção tributária 

administrativa válida em nosso ordenamento jurídico é a sanção patrimonial, vale dizer, a 

multa.214        

 

    Com isso, chega-se à conclusão de que as sanções administrativo-

tributárias são atribuídas face ao não cumprimento das leis tributárias. Entenda-se por 

                                                                                                                                                     
infração administrativa às normas de proteção”: art. 194, 195, 196, 197, 198 e 199. Da mesma forma, há 
órgãos sancionadores baseados nas chamadas autoridades “corporativas”, que estão dotadas de poderes 
sancionadores no âmbito da fiscalização de algumas atividades profissionais. Tais entidades agem “em nome” 
do Estado na imposição de sanções administrativas a seus membros. São os conhecidos colégios profissionais 
de, v.g., arquitetos, advogados, médicos, engenheiros, odontólogos, etc. de todas as profissões revestidas de 
interesse público, regradas por normas de direito público e, particularmente no âmbito da fiscalização 
sancionatória, normas de Direito Administrativo Sancionador, ainda que, em suas atividades, esses 
profissionais estejam submersos no universo do direito privado. Veja-se a Lei Federal 8.906, de 04.07.1994, o 
Estatuto da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), em especial o dispositivo que determina a perda da 
licença para exercício da profissão. Em conclusão, a lição de Fábio Osório Medina esclarece que a distinção 
quanto ao critério da autoridade aplicadora da sanção, não é suficiente para estabelecer a distinção entre os 
ilícitos administrativos e penais: “Necessário ressaltar, portanto, que o conceito subjetivo da autoridade 
sancionadora transcende a figura formal das autoridades administrativa stricto sensu (exercente de funções 
administrativas em sentido estrito, o que abarca funções puramente administrativas exercidas por Juízes e 
Parlamentares) e judiciária (no desempenho de suas funções típicas de repressão a ilícitos), alojando-se no 
critério do direito administrativo (âmbito de incidência formal e material). O elemento da ´sanção 
administrativa´ é, portanto, bastante amplo”. OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 74; No mesmo raciocínio, Heraldo Garcia Vitta ressalta 
que as autoridades judiciárias e legislativas também podem impor sanções administrativas quando estiverem 
exercendo a função administrativa, ou atípica em relação a sua função, como, por exemplo, a punição de 
servidor por conta de ilícitos de natureza disciplinar. VITTA, Heraldo Garcia. A sanção no direito 
administrativo. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 33;     
214 Sanções administrativas tributárias. Hugo de Brito Machado (Coordenador). São Paulo: Dialética, 2004, p. 
165. 
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legislação tributária: as leis, os tratados, as convenções internacionais, os decretos e as 

normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações 

jurídicas a eles pertinentes, ou seja, neste último caso, os deveres tributários instrumentais 

ou formais, configurando, em conseqüência, o ilícito administrativo-tributário.215 Em 

contrapartida, às sanções decorrentes do descumprimento das leis penais (e por lei penal 

entenda-se exclusivamente a lei emanada do Poder Legislativo, em razão do princípio da 

legalidade estrita que absorve este ramo do direito) exige-se, sem exceções, o processo 

judicial para sua aplicação, diferentemente das sanções administrativo-tributárias, que 

admite força executiva ao procedimento administrativo (Poder Executivo), independente da 

interferência do Judiciário, atuando este só em medidas excepcionais, conforme visto 

acima.  

  

    Nada impede, entretanto, que na esfera penal estabeleça-se 

penalidades em razão do não cumprimento dos deveres tributários, principal ou 

instrumental. É o que ocorre em nossa legislação através da lei que define os crimes contra 

a ordem tributária, Lei nº 8.137/90. Nestes casos, estamos diante de um ilícito penal-

tributário. Entretanto, caso a legislação penal não tipifique a conduta descumpridora da 

relação jurídica tributária, de recolher o tributo ou as relações concernentes aos deveres 

formais, como um comportamento típico, antijurídico e culpável, a órbita de aplicação da 

sanção restringir-se-á ao Poder Público através da Administração Pública, sem interferência 

do Judiciário, tipificando, neste último caso, o ilícito exclusivamente administrativo-

tributário.  

 

    Feitas tais digressões, quais as fronteiras ou limites de aplicação do 

direito de não se auto-incriminar, ou de não produzir provas contra si mesmo, entre os 

ilícitos destacados? 

 

    Segundo a doutrina apontada, viu-se que, no plano internacional, o 

direito de não produzir provas contra si mesmo ganha ampla aceitação até mesmo no 

procedimento administrativo-tributário sancionador. A doutrina brasileira é vacilante 

                                                 
215 Art. 96 do Código Tributário Nacional. 
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quanto ao tema, embora boa parte admita que o direito de permanecer calado também se 

estenderia ao âmbito administrativo-tributário sancionador. Em síntese, pode-se dizer que a 

referida literatura acolhe o preceito de não se auto-incriminar como direito fundamental, 

respaldado na idéia de princípio jurídico, revestido de eficácia estendida a todo 

ordenamento jurídico, especialmente em razão do exercício do jus puniendi estatal. Ou seja, 

independentemente do ilícito cometido, penal ou administrativo, o sujeito infrator estará 

submetido ao poder sancionar do Estado, não importando que este se manifeste através do 

Judiciário ou através do Executivo.  

 

    A base fundamental da teoria que defende a inclusão do direito ao 

silêncio à órbita administrativo-tributária sancionadora, quando a autoridade fiscal solicita 

informações ao contribuinte, sem que, sob tal comportamento, possa-lhe recair qualquer 

tipo de penalidades, está fundada na idéia do jus puniendi estatal único, tendo como 

corolário de que as distinções entre os ilícitos, quer seja penal ou administrativo, são 

meramente formais e que, portanto, não se pode estabelecer critérios diferenciadores sob 

institutos semelhantes. Ao se conceber a prerrogativa de não produzir provas contra si 

mesmo ao âmbito penal, com total aderência, não há como não o empregar à esfera 

administrativo sancionadora, tendo em vista que, como visto, o poder-dever penalizador 

decorre da mesma fonte.  

 

    A tese da unidade da pretensão punitiva do Estado, o jus puniendi, 

corresponde, atualmente, à majoritária doutrina européia, notadamente na literatura e 

jurisprudência espanholas. Segundo tal entendimento, a distinção entre as diversas classes 

de ilícitos é puramente formal, baseada na pena abstratamente cominada ao ilícito (como 

destacado mais acima, levando-se em consideração a natureza jurídica do bem atingido). 

Essa foi a construção elaborada pelo Tribunal Constitucional Espanhol, que, tendo em 

conta a ausência de distinção ontológica entre os ilícitos penais e administrativos, buscou 

justificar a aplicação dos princípios penais ou âmbito administrativo-sancionador, dentre 

eles destacando-se o nemo tenetur se detegere.216  

 

                                                 
216 Citamos a decisão 197/1995 do Tribunal Constitucional no tópico 6.1.2 deste capítulo.  
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    Respeitadas as posições defendidas pela doutrina, não concordamos 

com a extensão irrestrita do “direito de permanecer calado” a todos os ilícitos cometidos, 

pois as circunstâncias são diferentes e essenciais para se estabelecerem certas ponderações.  

 

    A desobediência às normas tributárias, não amparadas pela legislação 

penal, está sob o manto da Administração Pública, que, sob tal contexto, estrutura-se 

conforme padrões e princípios jurídicos diferentes. E, nesta conjectura, inclua-se o 

princípio do interesse público, principalmente o princípio da capacidade contributiva. Isso 

não quer dizer, contudo, que o direito de não produzir provas contra si mesmo esteja 

derrogado diante da atuação estatal sob a perspectiva estritamente administrativa217, mas 

deve haver certas ponderações entre os princípios em jogo, restabelecendo, portanto, a 

dinâmica harmoniosa dos preceitos constitucionais. 

 

2.8 Distintos regimes jurídicos das sanções administrativas e penais 

e a conseqüente ponderação dos princípios penais à ordem 

adminitrativo-tributária, em particular, o nemo tenetur se 

detegere  

 

    Concordamos com a idéia da unicidade do jus puniendi estatal, 

alcançando normas penais e administrativas, e que há princípios gerais que devem presidir 

o poder punitivo estatal. Assim sendo, substancialmente, não há diferenças entre normas 

penais e normas administrativas sancionadoras, o que nos faz acompanhar a majoritária 

doutrina na tese de que os princípios de ordem penal devem ser aplicados ao âmbito 

administrativo-tributário sancionador, inclusive o direito ao silêncio, entretanto, a nosso 

juízo, com certas ponderações.  

 

    Isso nos leva a crer que os princípios norteadores da ordem penal não 

podem ser automaticamente empregados ao contexto administrativo-tributário sancionador.  

                                                 
217 Juridicamente nada impede que ordenamentos positivos concebam a privação da liberdade de um 
indivíduo como sanção administrativa. O que levaria certamente a aceitarmos a inclusão do nemo tenetur se 
detegere a este contexto, pois, conforme veremos mais a frente, a inserção deste preceito está intimamente 
relacionada à ponderação entre a contraposição das garantias dos bens juridicamente tutelados.   
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    Admitir que a origem do poder-dever sancionador, decorrência do 

mesmo jus puniendi estatal, entre as esferas penal e administrativa é a mesma, não nos faz 

acreditar que necessariamente os regimes jurídicos a que estão submetidos sejam os 

mesmos. Isso seria atropelar preceitos individuais e particulares de cada contexto jurídico, 

amoldando o complexo jurídico a um sistema geral sem peculiaridades singulares que cada 

vertente jurídica guarda para si. Sem dúvidas, cada “ramo” do Direito abriga princípios 

específicos. Como exemplos temos o princípio da autonomia da vontade, como princípio 

básico do Direito Privado, em especial do Direito Civil; não menos peculiar, surge o 

princípio da hipossuficiência do empregado no Direito do Trabalho; e, ainda, no campo do 

Direito Tributário desponta o princípio da capacidade contributiva como fundamental para 

a concretização dos valores perseguidos por esse sistema. Enfim, são inúmeros os 

princípios próprios que particularizam cada subsistema jurídico. Isso quer dizer que um 

princípio que tenha amplo alcance e sentido em determinado segmento jurídico pode sofrer 

certas limitações em outra conjectura, por força de outros princípios também aclamados 

pelo subsistema em exame. E como é sabido, o garantismo resguardado ao processo penal, 

que, como visto, pode culminar na privação de liberdade do indivíduo, é mais amplo que no 

procedimento administrativo, e isso traz importantes conseqüências para se restringir o 

alcance do princípio do nemo tenetur se detegere, pois, sob o contexto administrativo-

tributário, há que se preservar a capacidade contributiva dos cidadãos.          

 

    Isto não é descartado, inclusive, pela própria doutrina que elaborou a 

identidade do jus puniendi estatal como fundamento para a inclusão do nemo tenetur se 

detegere ao âmbito administrativo-tributário sancionador. Segundo a jurisprudência 

analisada, e que corroborou na sustentação da tese ora exposta, destaca-se nas decisões 

proferidas pelos julgados espanhóis que os princípios da ordem penal são de aplicação ao 

direito administrativo sancionador com certas matizações, ou, como preferimos, certas 

ponderações: 

 

“Los principios inspiradores del orden penal son de aplicación 

con ciertos matices, al derecho administrativo sancionador, dado que 

ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado, tal y 

como refleja la propia Constitución y una reiterada jurisprudencia de 
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nuestro Tribunal Supremo, hasta el punto de que un mismo bien jurídico 

puede ser protegido con técnicas administrativas o penales”.218  (destaque 

nosso) 

 

    Veja-se, ainda, que o Tribunal Constitucional Espanhol, ao 

interpretar o dispositivo constitucional que resguarda as garantias formais do processo 

penal e sua transposição ao procedimento administrativo sancionador, assegura o direito à 

defesa, a ser informado da acusação, a utilizar os meios de provas pertinentes para a defesa, 

assim como o direito à presunção de inocência, olvidando de construir uma aplicação 

automática do direito ao silêncio a este contexto e, ainda, ressalvando que aqueles 

princípios devem sofrer certas matizações ao ser empregado em novo ambiente jurídico: 

 

“Es doctrina reiterada de este Tribunal y del Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos (…) la de que los principales principios y 

garantías constitucionales del … proceso penal han de observarse, con 

ciertos matices, en el procedimiento administrativo sancionador y, así, 

entre aquellas garantías procesales hemos declarado aplicables el 

derecho de defensa (STC 4/1982) y sus derechos instrumentales a ser 

informado de la acusación (STC 31/1986, 190/1987, 29/1989) y a utilizar 

los medios de prueba pertinentes para la defensa (STC 2/1987, 190/1987 y 

212/1990, así como el derecho a la presunción de inocencia (STC 

13/1982, 36 y 37/1985, 42/1989, 76/1990 y 138/1990); … incluso 

                                                 
218 Sentença de 17.05.1996, Recurso 5810/1992, Tribunal Supremo Espanhol, sala 3ª, seção 4ª, rel. D. Rafael 
Fernandez Montalvo. A mencionada decisão acompanha o Tribunal Constitucional Espanhol, que já em 1981, 
proferiu o seguinte julgado: “Delimitada así la cuestión, la solución que se dé a la misma dependerá de la 
medida en que se entiendan o no aplicables a la Administración, en materia sancionadora, los principios 
establecidos en el artículo 24 de la Constitución…Es necesario determinar su ámbito teniendo en cuenta que 
la Constitución incorpora un sistema de valores cuya observancia requiere una interpretación finalista de la 
Norma Fundamental. Para llevar a cabo dicha interpretación, ha de recordarse que los principios 
inspiradores del orden penal son de aplicación, con ciertos matices, al Derecho Administrativo 
Sancionador, dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento putativo del Estado, tal y como refleja 
la propia Constitución (artículo 25, princípio de legalidad)… Las consideraciones expuestas en relación con 
el ordenamiento punitivo y la interpretación finalista de la Norma Fundamental nos llevan a la idea de que 
los principios esenciales reflejados en el artículo 24 de la Constitución han de ser aplicables a la actividad 
sancionadora de la Administración em la medida necesaria para preservar los valores esenciales que se 
encuentran em la base del precepto, y la seguidad jurídica que garantiza al artículo 9 de la Constitución. No 
se trata, por tanto, de uma aplicación literal, dadas las diferencias apuntadas, sino con el alcance que se 
requiere la finalidad que justifica la previsión constitucional”.  Decisão citada no artigo de PUIG, Manuel 
Rebollo. El derecho administrativo sancionador. In Uma avaliação das tendências contemporâneas do direito 
administrativo/Una evaluación de las tendencias contemporaneas del derecho administrativo. Diogo de 
Figueiredo Moreira Neto (coordenador). Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 311. 
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garantias que la Constitución no impone en la esfera de la punición 

administrativa –tales como, por ejemplo, el derecho a un proceso sin 

dilaciones indebidas (STC 26/1994)-, también han sido adoptadas en 

alguna medida por la legislación ordinaria, aproximando al máximo 

posible el procedimiento administrativo sancionador el proceso penal”.219      

  

    A doutrina, ao comentar a decisão citada, assevera que não se pode 

aplicar os princípios constitucionais inspiradores das leis processuais ao âmbito 

administrativo sancionador com a mesma estrutura que possui naquele contexto, pois tais 

preceitos devem se projetar de maneira adequada sobre campo de incidência diverso. Em 

razão disso, a jurisprudência e a doutrina espanholas advertem que os princípios penais se 

aplicam com mitigações, matizes, diferenças no Direito Administrativo Sancionador. Diz-

se que tais princípios se aplicam, nessa seara, com cores do Direito Administrativo, é dizer, 

com conteúdo diverso daquele comumente reconhecível na esfera penal.220 

 

    Trata-se de uma translação com matizes, para que assim possa 

enquadrar-se ao procedimento administrativo sem perder o sentido e a virtualidade dos 

valores essenciais de cada contexto.221 Em síntese, o autor espanhol Manuel Rebollo Puig 

afirma que a construção de um supraconceito de ilícito leva, certamente, à inspiração do 

Direito Administrativo Sancionador no Direito Penal, desenvolvendo uma semelhança entre 

a comunidade dos princípios utilizados, embora, em que pese tais considerações, não se 

possa estabelecer uma identificação total, senão a importação parcial e seletiva de algumas 

regras gerais, pois o regime altamente garantista que se preserva no Direito Penal não pode 

ser estendido além dos contornos do Direito Administrativo.222  

                                                 
219 Citada por PUIG, Manuel Rebollo. El derecho administrativo sancionador. In Uma avaliação das 
tendências contemporâneas do direito administrativo/Una evaluación de las tendencias contemporaneas del 
derecho administrativo. Diogo de Figueiredo Moreira Neto (coordenador). Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 
312; 
220 Veja Fábio Medina Osório ao comentar NIETO GARCÍA, Alejandro. Derecho Administrativo 
Sancionador. Madrid: Tecnos, 1994, p. 81: Uma avaliação das tendências contemporâneas do direito 
administrativo/Una evaluación de las tendencias contemporaneas del derecho administrativo. Diogo de 
Figueiredo Moreira Neto (coordenador). Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 44 em nota de rodapé; 
221 Ibidem, p. 312; 
222 Fábio Medina Osório ao comentar NIETO GARCÍA, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. 
Madrid: Tecnos, 1994, p. 81: Uma avaliação das tendências contemporâneas do direito administrativo/Una 
evaluación de las tendencias contemporaneas del derecho administrativo. Diogo de Figueiredo Moreira Neto 
(coordenador). Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 266. 
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Klaus Tipcke, embora sem aprofundar o tema em debate, mas ao 

retratar a unidade da ordem jurídica tributária, afirma que todos os ramos da ordem jurídica 

devem orientar-se por princípios ou critérios de justiça. Entretanto, os princípios aplicados 

em cada ramo da ordem jurídica para se atingir tal justiça não são idênticos. “O direito 

tributário não precisa estar orientado por princípios do direito civil ou por princípios de 

outros ramos do direito público; ele deve observar os princípios de outras ordens jurídicas 

parciais suficientemente, apenas, para impedir que ocorram contradições axiológicas na 

ordem jurídica total. Nenhum princípio tem uma validade absoluta”.223   

 

    Na doutrina brasileira, Paulo de Barros Carvalho, ao estabelecer a 

distinção entre ilícitos e infrações tributárias e os chamados crimes fiscais, afirma que, a 

parte do revestimento distintivo formalístico, guarda-se profunda diferença entre os regimes 

jurídicos, posto que os crimes fiscais estão subordinados aos princípios, institutos e formas 

do Direito Penal, ao passo que as infrações contidas em leis tributárias, de caráter não-

criminal, sujeitam-se aos princípios gerais do Direito Administrativo.224    

 

    Assim sendo, defendemos que, embora o jus puniendi seja o mesmo, 

os regimes jurídicos ou, se preferir, o contexto jurídico, de desenvolvimento dos princípios 

penais, não é o mesmo no âmbito penal e no âmbito administrativo sancionador. Pois, como 

enfatizamos, cada regime jurídico225 resguarda valores fundantes que devem consubstanciar 

o subsistema, de forma que estes devem ser harmonizados até se encontrar o fim maior 

perseguido por cada um deles.  

 

    Por mais paradoxal que possa parecer, é possível tratar de um único 

jus puniendi estatal, mas, quando tal fenômeno incide sobre relações penais ou 

                                                 
223 TIPKE, Klaus. Sobre a unidade da Ordem Jurídica Tributária. Tradução de Luís Eduardo Schoueri. In 
Direito Tributário. Estudos em Homenagem a Brandão Machado. Luís Eduardo Schoueri e Fernando Aurélio 
Zilveti. (Coordenadores). São Paulo: Dialética, 1998, p. 60; 
224 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 14 ed., São Paulo: Saraiva, 2002, p. 503; 
225 Didaticamente “ramo” do direito confunde-se com regime jurídico. Veja-se Celso Antônio Bandeira de 
Mello que ao conceituar o regime jurídico administrativo estabelece que existem princípios que lhe são 
peculiares e que guardam entre si uma relação lógica de coerência e unidade compondo um sistema. Ressalta 
ainda o autor que tal sistema consagra dois princípios basilares: supremacia do interesse público sobre o 
privado e a indisponibilidade, pela Administração, dos interesses públicos. MELLO, Celso Antônio Bandeira 
de. Curso de Direito Administrativo. 15 ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2003, pp. 45-50. 
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administrativas sancionadoras, revelam-se distintas formas de atuação, ainda que se 

preserve, apenas nominalmente, a idêntica manifestação do Estado: o poder sancionador.  

 

    De fato, há que se reconhecer que os princípios gerais de direito 

público estatal de punir, quando concretizados, resultam diferenciados, distintos, com 

contornos próprios e específicos, ainda que subsista uma origem comum, que é, 

singelamente, a Constituição.226  

 

    A demonstração desse entendimento pode ser consubstanciada no 

indiscutível sancionamento administrativo das pessoas jurídicas, revelando-se nas 

peculiaridades da responsabilidade administrativa e do próprio Direito Administrativo 

sancionador, cuja estruturação não parte do mesmo dogma da responsabilidade subjetiva 

que vigora no Direito Penal. Em outras palavras, a teoria da responsabilidade no campo do 

Direito Administrativo sancionador sofre um alargamento, em razão dos princípios que 

desenham tal “ramo” jurídico, admitindo-se, portanto, a “responsabilidade objetiva”, 

independentemente da culpa lato senso do agente infrator, sendo, por isso, possível 

entender a responsabilidade das pessoas jurídicas no contexto administrativo sancionador. 

Na mesma linha de raciocínio, no direito administrativo sancionador é admissível a 

transponibilidade das multas, assim como a sucessão de penas, etc., algo ainda impensável 

ao campo do Direito Penal.227 228   

                                                 
226 OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2000, pp. 114-115; 
227 Isso é o que assevera Fábio Medina Osório: “Nesse passo, no campo das pessoas jurídicas, admite-se uma 
flexibilização do elemento subjetivo da atuação, porque simplesmente pode não haver esse fator ou dado, que 
não é uma exigência natural e necessária das sanções administrativas direcionadas às pessoas jurídicas. Das 
pessoas jurídicas não se exige, invariavelmente, um atuar subjetivamente valorado, admitindo-se outros 
pressupostos de responsabilidade. Não se desconhece que, em numerosas legislações, também o direito penal 
alcança as pessoas jurídicas, construindo-se, nesse terreno, novos paradigmas. Sem embargo, as discussões 
teóricas, nesse passo, são muitas e, ademais, complexas, envolvendo a redefinição de conceitos e institutos já 
consagrados em meio aos penalistas, como o são a culpabilidade, o dolo e a responsabilidade subjetiva do 
agente. A diferença entre o direito penal e o direito administrativo, no campo do sancionamento das pessoas 
jurídicas, é que o último aceita tranqüilamente tal situação, já possui técnicas adequadas a esse controle, ao 
passo que o primeiro possui larga e antiga tradição de repúdio a técnicas de responsabilização das pessoas 
morais, o que não deixa de evidenciar, de um ponto de vista histórico, importantes peculiaridades dos dois 
ramos jurídicos em exame”. OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2000, pp. 115-116; Interessante é a posição de Eduardo Rocha Dias que corrobora o 
entendimento da responsabilidade objetiva no âmbito do Direito Administrativo Sancionador com a seguinte 
justificativa: “Sendo o direito administrativo sancionador um direito de risco, como já aludido, sendo a maior 
parte das infrações administrativas infrações de perigo e não de dano, desde que querida (voluntariamente) e, 



 125

    A noção de contrato, por exemplo, é a mesma para todo o 

ordenamento jurídico, como espécie de negócio jurídico, que exige a presença de, pelo 

menos, duas partes (negócio jurídico bilateral), conjugando-se para um determinado fim.229 

Entretanto, a utilização do contrato de compra e venda entre particulares, essencialmente no 

Direito Civil, está submetida a regras diferentes em relação ao contrato de compra e venda 

quando uma das partes contratantes é a Administração Pública, Direito Público, exigindo, 

neste último caso, para tal formalização, diversos requisitos, dentre eles a licitação, por 

exemplo, como critério indispensável para sua concretização, quando assim a legislação 

administrativa exigir, Lei nº 8.666/93. Ou seja, a inclusão de um instituto230 ou de um 

princípio jurídico, baixo regimes jurídicos distintos, implica, como regra geral, na 

adequação sistêmica do preceito ao contexto em que se insere.     

    

    As palavras de Fábio Mediana Osório demonstram a existência da 

diversidade dos regimes jurídicos penal e administrativo sancionador: 

                                                                                                                                                     
além disso, previsível, ensejará a punição do infrator: a) por suas características peculiares (grau de instrução, 
atividade profissional exercida etc.) tenha a consciência potencial da ilicitude do fato; b) não tenha adotado a 
diligência devida para evitar o cometimento da infração; e c) não tenha agido de boa-fé, desde que exista 
permissivo legal admitindo-o como hipótese de exclusão da responsabilidade. Essa é a melhor forma de 
equacionar o conflito entre, por um lado, o interesse público de efetivar a punição e, por outro lado, as 
garantias e direitos individuais (presunção de inocência, repúdio à responsabilidade objetiva, etc.) decorrentes 
da Constituição”. DIAS, Eduardo Rocha. Sanções administrativas aplicáveis a licitantes e contratados. São 
Paulo: Dialética, 1997, p. 43;      
228 Embora aceitemos a tese da responsabilidade objetiva no campo do Direito Administrativo sancionador, há 
que se destacar algumas posições contrárias a este entendimento, que engrossam as críticas ao modelo 
objetivo de responsabilidade. Edílson Pereira Nobre Júnior entende não ser possível a responsabilidade 
objetiva nas infrações administrativas, devendo-se demonstrar a culpabilidade (dolo ou culpa): “Somos pela 
impossibilidade de responsabilidade objetiva nas infrações administrativas. Há necessidade de se demonstrar 
que a ação antijurídica adveio de culpabilidade. O que se faculta ao legislador e, mesmo assim, desde que seja 
expresso, é dispensar o dolo, contentando-se com a culpa em sentido estrito. A assertiva deflui do bill de 
direitos individuais de nossa Constituição, a consagrar, demais das franquias que expressa, aquelas resultantes 
do regime e dos princípios adotados pela República Federativa do Brasil (art. 5˚, § 2˚, CF). Entre estes, está o 
da individualização da pena, que, entre os seus vários sentidos, desemboca, consoante Luiz Vicente 
Cernicchiaro (Direito penal na constituição, São Paulo, Ed. RT, 1990, pp. 131-134), na mensuração da pena 
ao caso concreto, onde são ponderados diversos fatores, de ordem objetiva e subjetiva. Destarte, atende-se aos 
princípios humanitários do interesse público e da culpabilidade, não podendo sofrer restrição do legislador”. 
NOBRE JÚNIOR, Edílson Pereira. Sanções administrativas e princípios de direito penal. Revista de Direito 
Administrativo 219, p. 141. O mesmo entendimento é adotado por ENTERRÍA, Eduardo García de; 
FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de derecho administrativo, 5 ed., Madrid: Civitas, 1998, vol. II;   
229 GOMES, Orlando. Contratos. 17 ed., Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 4; 
230 Sobre o conceito de instituto jurídico veja-se RAÓ, Vicente. O direito e a vida dos direitos. Trad. Ovídio 
Rocha Barros Sandoval. 5 ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 228, que em curtas palavras 
poderíamos resumir como o conjunto de normas coordenadas em direção a um fim comum e as relações que 
elas pretendem regular. 
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“A diversidade de regimes jurídicos é formal e substancial. O 

direito administrativo veicula suas normas com finalidades e objetivos 

restritos ao campo de incidência que lhe é próprio. O direito penal tem um 

campo de incidência teoricamente mais amplo. O Direito Administrativo 

pode ser aplicado por autoridades administrativas ou judiciais, sendo estas 

pertencentes à esfera extrapenal. Já o direito penal depende dos Juízes com 

jurisdição penal. O elemento formal da sanção administrativa é o processo, 

judicial ou administrativo, extrapenal. O elemento formal das sanções 

penais é o processo penal. Esses veículos processuais são 

substancialmente distintos. A interpretação penal é distinta da 

interpretação administrativa. Distintos são os princípios que presidem uma 

e outra política repressiva, tendo em conta a radicalidade maior do direito 

penal, que possui a potencialidade de privar o ser humano de sua 

liberdade. O princípio da intervenção mínima é mais acentuado no direito 

penal. O interesse público possui um alcance e uma importância 

radicalmente maior no Direito Administrativo do que no direito penal”.231 

(destaque nosso) 

 

   Não há duvidas, portanto, que os princípios ou os institutos são 

aplicados de forma distinta conforme o âmbito de atuação e é certo que o Direito 

Administrativo sancionador possui garantias mais reduzidas que as do Direito Penal. Isso se 

dá, fundamentalmente, porque seus objetivos estão intimamente vinculados à busca de 

interesses gerais e públicos, o que impede uma contaminação excessivamente penalista do 

Direito Administrativo sancionador.232 Fábio Medina Osório transcreve a lição de 

Alejandro Nieto ao dissertar que não se pode conceber a inserção dos princípios penais à 

ordem administrativa sancionadora: 

 

“Inspirada exclusivamente por la obsesión de las garantías 

individuales. Es obvio, desde luego, que ningún jurista auténtico se 

opondrá nunca a la ampliación y consolidación de tales garantías, que 

son irrenunciables; pero tampoco es lícito pretender agotar en ellas el 

                                                 
231 OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2000, p.117; 
232 O direito penal deve resguardar um sistema amplamente garantista, pois como vimos, é nesse momento, 
unicamente, que se pode estabelecer a privação de liberdade do indivíduo, salvo as exceções já tratadas. E é 
por essa peculiaridade ostentada pelo Direito Penal que o torna merecedor de um tratamento normativo mais 
detalhista, formal e garantista.    
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contenido del Derecho Público, cuya vertiente fundamental es la 

promoción y garantía de los intereses generales y colectivos. Acentuar 

una de estas dos vertientes con olvido de la otra es crear un monstruo 

jurídico: o un Estado sin Derecho o un Derecho en el que se marginen los 

intereses que encarna el Estado. Pues bien, la influencia del Derecho 

Penal ha supuesto una exacerbación garantista individual a costa de una 

marginación de los intereses generales y, en definitiva, del equilibrio ente 

una y otros, que es el secreto de todo Derecho”.233 234     

    

    Desta feita, os princípios penais, ao entrarem na órbita do direito 

administrativo sancionador, estão sujeitos a adaptações conforme o contorno delineado por 

esse subsistema. E é assim que se dá com o nemo tenetur se detegere, estando este 

submetido à concordância harmônica com outros princípios também fundamentais à ordem 

constitucional, como é o caso do princípio da capacidade contributiva à esfera 

administrativo-tributária.  

 

    O Tribunal Constitucional Espanhol, embora em algumas decisões 

tenha identificado a unicidade do jus puniendi estatal como fundamento para se estender os 

princípios de ordem penal ao âmbito administrativo-tributário sancionador, fazendo 

expressa referência à inclusão do direito de não produzir provas contra si mesmo, proferiu 

um julgado revelador da posição a que ora se defende, ou seja, o princípio de que ninguém 

está obrigado a prestar informações que possa lhe incriminar sofre restrições quando de sua 

inserção à esfera administrativo-tributária sancionadora, em razão de outro princípio que 

consubstancia e dá validade a este subsistema, qual seja, o dever de colaboração dos 

cidadãos amparado no princípio da capacidade contributiva: 

 

                                                 
233 NIETO, Alejandro. Derecho administrativo sancionador. 2 ed., Madrid: Tecnos, 1994, p. 176 in OSÓRIO, 
Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, pp. 119-
120; 
234 Este autor vai ainda mais além, chegando à conclusão, em síntese, em seu trabalho que o direito 
administrativo sancionador só está utilizando os princípios penais por mera oportunidade e conveniência, 
sendo apenas um “empréstimo” transitório, por entender que o Direito Administrativo Sancionador não 
alcançou sua maturidade jurídica suficiente para desenvolver seus princípios próprios. Entender dessa forma é 
negar a unicidade do jus puniendi estatal, como assim faz o autor, o que nos leva a discordar do mesmo, 
entretanto, utilizamo-nos de suas palavras quando sistematiza a diversidade dos regimes jurídicos penais e 
administrativos sancionadores.   
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 “Y si en la Sentencia antes citada sostuvimos que el derecho a la 

intimidad personal (art. 18.1 de la Constitución) no puede entenderse de 

tal modo que constituya un obstáculo que haga imposible o dificulte el 

cumplimiento del deber declarado en el art. 31 de la Constitución, otro 

tanto cabe decir cuando se invoca con pareja finalidad el art. 24.2 de la 

norma suprema, como ahora ocurre, pues es una misma la razón de 

decidir allí y aquí. 

 En efecto, no existe un derecho absoluto e incondicionado a la 

reserva de los datos económicos del contribuyente con relevancia fiscal y 

esgrimible frente a la Administración tributaria. Tal pretendido derecho 

haría virtualmente imposible la labor de comprobación de la veracidad de 

las declaraciones de los contribuyentes a la Hacienda Pública y, en 

consecuencia, dejaría desprovisto de toda garantía y eficacia el deber 

tributario que el art. 31.1 de la Constitución consagra; lo que impediría 

una distribución equitativa del sostenimiento de los gastos públicos en 

cuanto bien constitucionalmente protegido”.235 

                                                 
235 Sentença 76/1990 Tribunal Constitucional Espanhol. www.tribunalconstitucional.es: Veja-se o teor do 
julgado: “10. El último de los motivos de inconstitucionalidad aducidos consiste en la presunta vulneración 
del art. 24.2 de la Constitución por el art. 83.3 f) de la LGT, según la redacción dada al mismo por el 
artículo 4 de la Ley 10/1985. Conforme a este artículo, se prevé una sanción de multa por «la falta de 
aportación de pruebas y documentos contables o la negativa a su exhibición». La Sala Tercera del Tribunal 
Supremo considera que no es posible traer a colación en este caso el deber de colaboración de los 
contribuyentes con la Administración; porque, si bien ha de admitirse la amplitud de dicho deber respecto 
de la conducta de terceros no contribuyentes y «a excepción de cuando venga cubierto por el secreto 
profesional», para la Sala es indudable que, en el caso de los propios contribuyentes, aquel deber «no ha 
de rebasar el umbral donde comienza el derecho del ciudadano a no autoinculparse como un elemento de 
protección de su presunción de inocencia». Por consiguiente, la Sala no discute la presencia de un genérico 
deber de colaboración del contribuyente con la Administración tributaria, pero encuentra un límite de ese 
deber en el derecho del contribuyente a no «autoinculparse». Son dos, por tanto, los derechos 
fundamentales que la Sala considera afectados e íntimamente unidos en esta cuestión: el derecho a no 
confesarse culpable y el derecho a la presunción de inocencia, derechos que el art. 24.2 de la Constitución 
enuncia y garantiza, como es notorio, de forma separada. De la conexión entre ambos, la Sala deduce lo 
que podría considerarse como un genérico derecho del contribuyente a la reserva de sus datos económicos 
frente a la Administración tributaria. Pero esta construcción argumental no puede ser acogida, y así lo ha 
señalado este Tribunal en diversos pronunciamientos. En la STC 110/1984 tuvimos ya la oportunidad de 
declarar que la Inspección de los Tribunales tiene por finalidad verificar la conducta fiscal del 
contribuyente y comprobar la veracidad de sus declaraciones a la Hacienda Pública. Esta actividad 
investigadora puede conducir, en efecto, a la obtención de elementos probatorios de que el contribuyente 
ha defraudado al Fisco, pero es evidente que con ello no se está exigiendo a aquél la difícil prueba de su 
inocencia, ya que lo único que se le impone es el «deber de aportar los datos que puedan ayudar a la 
investigación». Se comprende, por lo demás, que sin la colaboración del contribuyente y la aportación 
por éste de datos personales de alcance económico la labor inspectora resultará prácticamente imposible 
cuando no fuera factible solicitar los mismos datos de terceras personas. Todavía con mayor rotundidad, 
en el ATC 642/1986 (fundamento jurídico 2.º) se afirmó que no puede haber duda de «que la 
Administración esta habilitada también desde el plano constitucional para exigir determinados datos 
relativos a la situación económica del contribuyente» y que esta exigencia es predicable «de todos y cada 
uno de los ciudadanos en cuanto recaiga en ellos la cualidad de sujetos pasivos del impuesto» y no sólo 
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    Nesse sentido, o julgado apontado acolhe a tese de que não cabe ao 

contribuinte, quando solicitado a prestar informações ao fisco, se negar a prestá-las 

amparado no direito de que ninguém está obrigado a produzir provas contra si mesmo, pois, 

caso não haja forma de se apurar tal informação através de terceiros legalmente definidos 

na legislação tributária, tem-se como lícita a exigência da autoridade pública de compelir o 

contribuinte a que as forneça, sob pena da cominação de sanções punitivas, neste caso, a 

multa. Admitir o contrário é inadequado, pois criaria obstáculos injustificados para a 

realização dos interesses gerais.  

                                                                                                                                                     
de terceros como son las Entidades intermediarias en el área económica y las crediticias; doctrina en parte 
reiterada también en el ATC 982/1986. Y si en la Sentencia antes citada sostuvimos que el derecho a la 
intimidad personal (art. 18.1 de la Constitución) no puede entenderse de tal modo que constituya un 
obstáculo que haga imposible o dificulte el cumplimiento del deber declarado en el art. 31 de la 
Constitución, otro tanto cabe decir cuando se invoca con pareja finalidad el art. 24.2 de la norma suprema, 
como ahora ocurre, pues es una misma la razón de decidir allí y aquí. 
 En efecto, no existe un derecho absoluto e incondicionado a la reserva de los datos 
económicos del contribuyente con relevancia fiscal y esgrimible frente a la Administración tributaria. Tal 
pretendido derecho haría virtualmente imposible la labor de comprobación de la veracidad de las 
declaraciones de los contribuyentes a la Hacienda Pública y, en consecuencia, dejaría desprovisto de 
toda garantía y eficacia el deber tributario que el art. 31.1 de la Constitución consagra; lo que impediría 
una distribución equitativa del sostenimiento de los gastos públicos en cuanto bien constitucionalmente 
protegido. 
 Pero, además de lo que hasta ahora se ha dicho, y como recuerda el Abogado del Estado, la 
Sala parte en su razonamiento de una equívoca comprensión de lo que supone la aportación de documentos 
contables en el art. 83.3 f) de la LGT. Los documentos contables son elementos acreditativos de la situación 
económica y financiera del contribuyente; situación que es preciso exhibir para hacer posible el 
cumplimiento de la obligación tributaria y su posterior inspección, sin que pueda considerarse la 
aportación o exhibición de esos documentos contables como una colaboración equiparable a la 
«declaración» comprendida en el ámbito de los derechos proclamados en los arts. 17.3 y 24.2 de la 
Constitución. Del mismo modo que el deber del ciudadano de tolerar que se le someta a una especial 
modalidad de pericia técnica verbi gratia, el llamado control de alcoholemia) no puede considerarse 
contrario al derecho a no declarar contra sí mismo y al de no declararse culpable (SSTC 103/1985, 
145/1987, 22/1988, entre otras muchas), cuando el contribuyente aporta o exhibe los documentos contables 
pertinentes no está haciendo una manifestación de voluntad ni emite una declaración que exteriorice un 
contenido admitiendo su culpabilidad. Se impone aquí de nuevo la prudencia frente a intentos apresurados 
de trasladar mecánicamente garantías y conceptos propios del orden penal a actuaciones y procedimientos 
administrativos distintos y alejados del mismo, como es, en este caso, el de gestión tributaria. Desde esta 
perspectiva, tiene razón el Abogado del Estado cuando resalta que el citado art. 83.3 f) no es, en realidad, 
más que una garantía del cumplimiento de los deberes formales de los sujetos pasivos que se enuncian en el 
art. 35.2 de la propia LGT: llevar y conservar los libros de contabilidad, registro y demás documentos que 
en cada caso se establezca, facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones, y proporcionar a la 
Administración los datos, informes, antecedentes y justificantes que tengan relación con el hecho 
imponible. Y a esta conclusión no cabría oponer como un obstáculo insalvable el tenor del art. 83.3 f) de la 
LGT, pues el sustantivo «pruebas» no es utilizado por dicho precepto en un sentido estricto o técnico-
jurídico, sino más bien como concepto equivalente, redundante y sinónimo de la expresión «documentos 
contables» que la propia norma emplea. (destaques nossos). 
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    É importante ressaltar que a possibilidade da exigência fiscal está 

restrita ao âmbito administrativo-tributário, pois, como visto, sob tal enfoque, a penalidade 

pertinente é a multa, sendo inviável, ao menos em termos dogmáticos, a cominação da pena 

privativa de liberdade a este âmbito. O que devemos deixar claro, entretanto, é que, caso 

haja um processo judicial penal instaurado, ou mesmo a potencialidade de se instaurá-lo, 

certamente, imprimindo a pena privativa de liberdade, aí sim, não há como se exigir a 

difícil prova contra si mesmo, pois, sob tal perspectiva, exige-se a penalidade maior ou 

mais grave à perturbação humana: a sua liberdade.236  

 

    Trata-se, em verdade, de uma contraposição entre os bens 

juridicamente tutelados. No âmbito administrativo-tributário, cujas penalidades consistem, 

essencialmente, na culminação de multas, atingindo a esfera patrimonial do contribuinte, 

não é plausível exigir-se que toda a sociedade suporte o ônus de um contribuinte faltoso 

que não recolhe devidamente os tributos e que se protege no direito ao silêncio, quando o 

fisco, no intento de apurar a verdadeira capacidade contributiva dos cidadãos, notifica-o 

para que preste as devidas informações. É por demais desarrazoado dizer que a 

Administração Pública deve ficar inerte a estas situações, sem poder imprimir-lhes 

quaisquer sanções pecuniárias. É uma forma político-administrativa de se coibir a prática 

de infrações desta natureza. Nesse sentido, a importação do direito de não se auto-

incriminar sofre as devidas ponderações ao adentrar no contexto administrativo-tributário.  

    

    Por outro lado, se tal conduta de não fornecer as informações 

exigidas pela autoridade fiscal constituir uma tipificação penal (ilícito penal), baixo a 

imposição da pena privativa de liberdade, não há como se aceitar a difícil tarefa de coagir o 

contribuinte a tal aflição: pois se prestar as informações, certamente provará que cometeu o 

delito e que será submetido ao cárcere. Por outro lado, se não as prestar, também assim será 

castigado. Portanto, a nosso juízo, ao menos no contexto sancionador tributário, a exigência 

de informações dirigida ao contribuinte não pode ser realizada sob a ameaça da sanção 

privativa de liberdade, pois, dessa forma, qualquer que seja o comportamento do 

                                                 
236 A penas privativas de liberdade possuem um alto grau aflitivo, por serem as penas máximas num sistema 
democrático comprometido com os direitos humanos. 
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contribuinte, caso ele tenha deixado dolosamente de recolher o tributo, será a privação da 

liberdade.                   

 

    Na prática brasileira, o regime penal atropela o regime administrativo 

sancionador, tipificando, no parágrafo único do artigo primeiro da Lei nº 8.137/1990, a 

pena privativa de liberdade ao contribuinte que se recusar a prestar informações quando 

solicitado pela autoridade fiscal. Em outras palavras, toda exigência fiscal no intuito de 

receber informações do contribuinte, como, por exemplo, notas fiscais ou documentos 

equivalentes, ou quaisquer outras informações de interesse da Administração Pública, 

independentemente de se estar cometendo um ilícito administrativo-tributário237 ao não 

fornecer as informações solicitadas, tem como “pano de fundo” um ilícito penal-tributário, 

o que, certamente, faz surgir o direito de não produzir provas contra si mesmo, o nemo 

tenetur se detegere, excluindo, portanto, a possibilidade da imposição de sanções privativas 

de liberdade pelo descumprimento da exigência imposta pelo fisco. Isso decorre 

fundamentalmente da garantia do direito ao silêncio, instituto amplamente aceito pela 

doutrina e jurisprudência nacionais e internacionais.  

 

    Em razão disto, a princípio, defendemos a tese de que o nemo tenetur 

se detegere não tem aplicabilidade irrestrita a todo o ordenamento jurídico, pois sua 

aplicação ao contexto administrativo-tributário sancionador, ou seja, sob a ameaça de 

sanções estritamente administrativas, destacando-se, dentre elas, a pena de multa, está 

condicionada a circunstâncias, padrões e política legislativa diferentes. Nesse contexto, o 

princípio da capacidade contributiva não pode ser atropelado sob o privilégio individual do 

direito de não se auto-incriminar.  

 

    Em sendo assim, no contexto administrativo-tributário, o contribuinte 

que, ao solicitado, fornece informações insuficientes, falsas ou mesmo deixa de as fornecer, 

                                                 
237 No âmbito federal, a Lei Complementar 9.430/1996 estabelece, dentre os vários dispositivos inseridos em 
seu contexto, as infrações administrativo-tributárias, é o que ocorre, por exemplo, na alínea “a”, do § 2˚ do 
art. 44 que assim dispõe: “As multas a que se referem os incisos I e II do caput passarão a ser de 112,5% 
(cento e doze inteiros e cinco décimos por cento) e 225% (duzentos e vinte e cinco por cento), 
respectivamente, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: a) 
prestar esclarecimentos; (...). 
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no intuito de burlar o tributo ou a comprovação do cometimento de infração penal, exime-

se de qualquer responsabilidade criminal, sob proteção do direito de não se auto-incriminar. 

Entretanto, nada impede que sob tal conduta recaiam-se punições administrativas, como, 

por exemplo, a multa e as medidas eficazes para apuração do crédito tributário, como a 

presunção e o arbitramento dos valores, pois, neste contexto, o administrativo-tributário, a 

capacidade contributiva é princípio que dirige o sistema, cujo conteúdo determina que 

todos devem contribuir com sua capacidade, não cabendo a invocação do direito ao silêncio 

para se eximir deste dever.      

 

    De forma alguma o fisco restará prejudicado, pois o ingresso 

financeiro ao erário estará respaldado na presunção ou arbitramento dos valores devidos 

pelo contribuinte e na conseqüente aplicação da multa. Os critérios de fixação do crédito 

tributário são os mais diversos, mediante processo regular, promovendo o arbitramento de 

valores, a partir da determinação dos preços dos bens, serviços ou atos jurídicos. Podendo, 

ainda, presumir operações sonegadas à tributação, buscando para tal fim de presunção, 

indícios relacionados com a atividade desenvolvida, como a utilização de máquinas, 

combustíveis, rotatividade de estoques de mercadorias, registros financeiros, execução de 

serviços de empregados e de terceiros, etc.238   

 

    Novas interpretações para um mesmo texto são sempre possíveis, por 

isso, o dispositivo constitucional que assegura que o “preso será informado de seus direitos, 

entre os quais o de permanecer calado...”, ou seja, o direito ao silêncio, não pode ser 

interpretado como um direito absoluto, pois é uma questão de leitura do texto 

constitucional, adaptando-o ao regime jurídico empregado e às exigências sociais. Como se 

sabe, o direito positivo é um produto da cultura e sofre modificações pelas novas demandas 

sociais, econômicas e políticas, admitindo-se, portanto, interpretações atualizadoras porque 
                                                 
238 A presunção no direito é entendida como a suposição da existência de um fato desconhecido que é tido 
como verdadeiro em conseqüência de outro fato já conhecido. O fato desconhecido carece de força probatória, 
apoiando-se no fato conhecido já provado. Por sua vez, a ficção é uma criação do legislador, fazendo uma 
valoração jurídica, dentro de uma norma legal, de um fato pré-jurídico, que acontece no mundo natural, 
desvinculando desses fatos os seus efeitos normais. A ficção cria uma verdade jurídica distinta da verdade 
real. A ficção cria um fato como verdadeiro, mas que provavelmente ou com toda certeza é falso. Por fim, o 
arbitramento consiste no meio de mensuração da base de cálculo do tributo, utilizável quando a escrita do 
contribuinte esteja inidônea para efeito de traduzir e apurar o crédito tributário. FRANÇA, Reginaldo de. 
Fiscalização tributária: prerrogativas e limites. Curitiba: Juruá, 2003, pp. 133-140.    
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é sempre necessário questionar se o código de valores permanece e se as valorações 

passadas ainda continuam válidas.239  

 

    E a interpretação que deve ser feita ao mencionado dispositivo 

constitucional sofre ponderações, principalmente ao acomodá-lo no ambiente em que está 

se utilizando. No âmbito administrativo-tributário, a capacidade contributiva é uma 

necessidade. A crescente sonegação fiscal faz determinados contribuintes constituírem 

verdadeiras fortunas a custas de uma sociedade de milhões de excluídos. Admitir que a 

Administração Fiscal não possa punir ou coagir, com a penalidade administrativa de multa 

e demais medidas, o contribuinte que se negue a prestar informações fiscais amparado no 

privilégio do direito de não se auto-incriminar, é aumentar, ainda mais, a desigualdade 

social. Pois, enquanto estes estão se eximindo de colaborar com a manutenção das despesas 

públicas, a população de média e baixa rendas sustenta a máquina estatal com uma 

exorbitante tributação indireta. Admitir o direito de não produzir provas contra si mesmo, 

quando a Administração Pública solicite informações ou dados sobre a real capacidade 

contributiva do administrado, é o mesmo que incentivar a evasão fiscal, pois, sabendo que 

não está obrigado a prestar qualquer declaração que lhe possa incriminar e, ainda, que sobre 

tal conduta não se estará pesando quaisquer ônus, torna-se viável a sonegação. Neste caso, 

“o crime compensa”.240 

 

    Entretanto, tais medidas punitivas devem estar restritas à seara 

administrativo-tributária quando da não colaboração em prestar informações solicitas pela 

autoridade fiscal, pois a consideração de tal inobservância por parte do contribuinte como 

ilícito penal, faz surgir o direito ao silêncio, visto que, segundo entendimento dominante em 

nossos Tribunais Superiores e em nossa doutrina, no contexto penal, o direito de não se 

auto-incriminar deve ser preservado em razão do garantismo reservado a este campo de 

                                                 
239 ALEXY, Robert. Teoria de la Argumentación Jurídica. Trad. Manuel Atienza e Isabel Espejo. 1 ed., 
Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997, p. 263 in ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Infrações 
e Sanções Tributárias. São Paulo: Dialética, 2003, p. 117; 
240 É de se pensar neste momento, embora sem grandes pretensões científicas, em razão do objetivo do 
presente trabalho, que a admissibilidade concedida ao contribuinte de não declarar contra si mesmo, e que, 
sob tal conduta não recaia qualquer ônus punitivo (multa), fere frontalmente o princípio da impessoalidade, 
em conseqüência o da isonomia, pois se tratam de atos omissivos ou comissivos da Administração Pública 
que deixa em desvantagens os cidadãos que honram pontual e integralmente suas obrigações tributárias.  
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atuação estatal. Utilizamo-nos das palavras do professor Hugo de Brito Machado, que 

assim expõe:  

 

 “Assim, a conclusão será sempre a de que o contribuinte não 

tem o dever de prestar informações ao Fisco, que possam servir como 

prova do cometimento de crime contra a ordem tributária, ou qualquer 

outro. A não ser assim, ter-se-ia violado o princípio da isonomia, posto 

que aos autores de quaisquer crimes, por mais hediondos que sejam seus 

cometimentos, sempre é assegurado pela Constituição o direito ao 

silêncio, vale dizer, o direito de não se auto-incriminarem. O contribuinte 

não há de ser tratado diferentemente”.241 

 

    Luciano Amaro, ao enfrentar o tema, assevera que os crimes 

tributários ou fiscais, assim designados porque atentam contra o interesse da administração 

Fiscal, não se distinguem dos demais delitos, a não ser por aspectos periféricos e acidentais. 

O fato de a legislação eleger a tutela penal como sendo o recolhimento do tributo ou de 

deveres correlatos a esta conduta não dá à legislação que discipline tais crimes a condição 

de ramo jurídico apartado do Direito Penal. Trata-se, pura e simplesmente, de uma faceta 

do Direito Penal, que visa à tutela de um específico bem jurídico, assim como outras 

vertentes do Direito Penal que amparam diferentes bens jurídicos, como, por exemplo, a 

ordem econômica, os direitos do consumidor, do inquilino, da família, da honra, dos 

costumes, patrimônio, etc.242 

 

    No mesmo sentido, Ricardo Lobo Torres destaca que, atualmente, 

prevalece a tese de um Direito Penal Tributário quando a punibilidade pelo Direito Penal 

estiver condicionada a uma inobservância de um dever tributário. Em sendo assim, assevera 

que, por estarem tais condutas absorvidas pelo manto criminal, os procedimentos 

persecutórios de punibilidade devem se apoiar em princípios definidos por nossa 

Constituição, seguramente resguardados ao âmbito penal, destacando-se, dentre outros, os 

princípios da tipicidade, legalidade, intransponibilidade da pena, não conversão da multa 
                                                 
241 MACHADO, Hugo de Brito. Estudos de Direito Penal Tributário. São Paulo: Atlas, 2002, p. 176; veja-se 
também do mesmo autor: Algumas questões relativas aos crimes contra a ordem tributária in 
www.forense.com.br/atualida/artigos_DP/3444dou03.htm;  
242 AMARO, Luciano. Direito Tributário. 8. ed., São Paulo: Saraiva, 2002, p. 418. 
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em privativa de liberdade, não retroatividade (admitindo-se o contrário só em benefício do 

réu), enfim, princípios expressos ou implícitos, que condicionam a aplicação das penas.243 

Ou seja, isso só nos leva a crer que o direito ao silêncio deve ser preservado mediante os 

crimes penal-tributários.      

                  

    Por isso, concordamos que o ilícito é um só, e que a postura do jus 

puniendi estatal é a mesma diante dos “crimes fiscais”, “crimes penais” ou “crimes 

ambientais”, consubstanciando-se todos na manifestação do poder-dever de punir estatal. 

Entretanto, a inserção do princípio do nemo tenetur se detegere não surge com a mesma 

dimensão e peso a todos os contextos jurídicos, pois, em cada um destes ambientes, existem 

valores correlatos e que devem ser levados em consideração, principalmente diante dos 

supostos fáticos de um país, como é o caso do Brasil, que sofre grandes evasões fiscais, por 

força de artifícios e manobras fraudulentas dos contribuintes, estabelecendo uma 

considerável desigualdade entre os mesmos, já que, enquanto uns contribuem (sobrevivem), 

outros enriquecem.                    

   

    Em conclusão, tendo em vista o exposto, as sanções tributárias 

podem ser classificadas em sanções administrativo-tributárias e sanções criminal-

tributárias. Isso nos leva a admitir como constitucional a imposição de multas 

administrativas em razão do não fornecimento de informações exigidas pela autoridade 

fiscal ao contribuinte, não prevalecendo quaisquer alegações quanto ao direito de não se 

auto-incriminar sob o âmbito administrativo tributário sancionador.244 245 Ademais, além da 

multa moratória já descrita, são inúmeras as modalidades sancionatórias tributárias, que, a 

nosso juízo, agem com mais eficiência frente ao contribuinte faltoso como forma de 

                                                 
243 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário, 11 ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2004, 
pp. 324-325; 
244 Como é o caso, a nível federal, da Lei 9.430/1996 que define em seu artigo 44, § 2˚, a), as multas de 
112,5% (cento e doze inteiros e cinco décimos por cento) e 225% (duzentos e vinte e cinco por cento) nos 
casos de não atendimento de intimação, no prazo marcado, para prestar esclarecimentos ao fisco;  
245 A razoabilidade ou proporcionalidade das multas impostas pela Administração Pública é uma questão que 
foge à presente investigação, pois exigiria uma profunda e longa investigação doutrinária e jurisprudencial 
que extrapola a delimitação do trabalho. É de se notar, entretanto, que a literatura e algumas decisões vêm 
acentuando a confiscatoriedade de várias multas administrativas. Veja-se, como exemplo, a decisão no 
Mandado de Segurança n˚ 2001.83.00.0158724, Rel. Des. Ivan Lira de Carvalho, TRF 5ª Região, DJ: 
31/10/2002; e na doutrina, DÓRIA, Sampaio. Direito Constitucional Tributário e Due Process of Law, 2 ed., 
Rio de Janeiro: Forense, 1986, p. 195.  
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regularização das faltas tributárias, quais sejam, apreensão de bens (pertinente à retenção 

de livros, documentos, mercadorias e bens patrimoniais); perdimento de bens (mercadoria, 

veículo e moeda); regime especial (como sistema temporário de controle e pagamento de 

tributo imposto pela Fazenda em decorrência de práticas irregulares, como o embaraço à 

fiscalização, operações sem inscrição, reincidências, acarretando a fiscalização ininterrupta 

do estabelecimento e, ainda, recolhimento compulsório do tributo antes da saída da 

mercadoria do estabelecimento, etc); devedor remisso (inscrição em cadastro de 

inadimplentes); interdição de estabelecimento (impedindo a execução dos negócios e 

atividades do contribuinte); arrolamento de bens e direitos (para acompanhar o 

patrimônio do sujeito passivo, facilitando seu futuro bloqueio-penhora, no caso de inscrição 

na dívida ativa) e o procedimento especial de fiscalização (como nos casos de 

desembaraço aduaneiro, exigindo-se o depósito integral do valor dos bens importados).  

 

    Enfim, são diversas as possíveis medidas a serem adotadas ao 

contribuinte que não colabora com a Administração Fiscal. Porém, quanto à imposição da 

pena privativa de liberdade, cominação sancionatória exclusivamente penal (criminal), 

para o não atendimento de ordens emanadas da autoridade fiscal (sanção criminal-

tributária), estimamos desproporcional e desarrazoado, pois, encontrando-se em tais 

circunstâncias, ao contribuinte não lhe é assegurada a devida defesa, dentre elas o direito de 

permanecer calado, garantia devidamente resguardada ao âmbito criminal.246 E como se 

sabe, o direito ao silêncio neste contexto é amplamente aceito por nossa doutrina e 

jurisprudência, não se podendo coagir o cidadão à pena privativa de liberdade a colaborar 

com a investigação punitiva estatal na vertente penal. Em outras palavras, não se imputa o 

crime de desobediência ao indiciado ou acusado por não haver entregue a arma do crime à 

autoridade pública. Por outro lado, não se pode imputar o crime do parágrafo único do art. 

1˚ da Lei nº 8.137/90, com pena de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, por não haver o 

contribuinte entregado os livros contábeis de sua empresa que demonstram o crime de 

“sonegação fiscal”. Nestes casos, com base nos mais diversos dispositivos que asseguram a 

                                                 
246 Por isso, acreditamos inconstitucional o parágrafo único do art. 1˚ da Lei n. 8.137/90: “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”. Tal inciso, por sua vez, institui como pena, a reclusão de 2 (dois) 
a 5 (cinco) anos, e multa.   
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fiscalização, a própria Administração Fiscal deve investigar frente ao estabelecimento 

comercial, no intuito de desvendar a prática do delito tributário.247 Esta não pode eximir-se 

de seu dever, amparado no sacrifício imputado ao contribuinte de “confessar” o delito 

penal.        

 

    A imposição de penalidades (multa administrativa e outras) e demais 

medidas presuntivas ou de arbitramento para apuração do crédito tributário em razão do 

não fornecimento de informações é uma questão de política legislativa de prevenção ao 

cometimento de novas infrações tributárias (não recolhimento de tributos), que encontra 

fundamentação jurídica no dever de colaboração do contribuinte, em especial no princípio 

da capacidade contributiva, que será visto no capítulo seguinte, quando enfrentaremos a 

colisão entre os princípios em jogo: o direito ao silêncio versus o dever fundamental de 

recolher os tributos, este último consubstanciado no princípio da capacidade contributiva. 

 

    Em suma, as infrações tributárias podem se dar através de um ilícito 

exclusivamente administrativo (ilícito administrativo-tributário) ou através de um ilícito 

penal (ilícito criminal-tributário). Ao primeiro contexto, o disciplinamento e procedimento 

dos ilícitos tributários não resguardam o direito ao silêncio ao infrator, ao passo em que se 

impõe uma gama de medidas coativas a forçar o contribuinte na colaboração com a 

Administração Fiscal. Por outro lado, quanto aos ilícitos penal-tributários, os princípios que 

ordenam o Direito Penal devem ser preservados, não se admitindo que, sob tal vertente 

jurídica, o contribuinte esteja impedido de utilizar os meios de defesa comumente aplicados 

ao Direito Penal Comum. E por isso, não se admite a pena privativa de liberdade cominada 

ao contribuinte que não colabora com a Administração Pública, sob pena de violação da 

exegese constitucional do “direito de permanecer calado” oferecida pela doutrina e 

jurisprudência dos Tribunais Superiores.          

 

 

 

                                                 
247 Veja-se a súmula 439 do Supremo Tribunal Federal: “Estão sujeitos à fiscalização tributária, ou 
previdenciária, quaisquer livros comerciais, limitado o exame aos pontos objeto da investigação.”  



 138

CAPÍTULO III. O DIREITO AO SILÊNCIO EM FACE DO DEVER DE PAGAR 

IMPOSTOS 

 

 

3.1. O dever de pagar impostos como dever fundamental de contribuir para a 

manutenção das despesas públicas; 3.2. O dever de pagar impostos versus o direito 

ao silêncio: um conflito entre princípios constitucionais; 3.3 A nova interpretação 

constitucional como forma de superação da colisão entre princípios: a ponderação 

de interesses. 

 

 

3.1 O “dever de pagar impostos” 248 como dever fundamental de 

contribuir para a manutenção das despesas públicas 

 

Os deveres fundamentais são institutos autônomos e jurídicos, não 

constituindo um mero apelo moral, mas, antes de tudo, configuram-se como obrigações 

impostas aos cidadãos que devem ser respeitadas, sob pena de repressões ou punições em 

face de tal transgressão.  

 

 O dever fundamental deve ser tratado não unicamente como aspecto 

ou faceta do direito fundamental, muito menos como instituto que delimita o contorno de 

tais direitos, mas, em verdade, refletir uma categoria constitucional própria posta ao lado 

dos direitos fundamentais e, com este, manter-se no mesmo patamar de igualdade 

axiológica frente ao ordenamento jurídico.249   

 

  Em razão de tal autonomia, os deveres fundamentais expressam 

imediata ou diretamente valores e interesses comunitários diferentes e, em algumas 
                                                 
248 Expressão fornecida pela literatura Européia, em particular, o mestre português Casalta Nabais. NABAIS, 
José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos. Coimbra: Livraria Almedina, 1998; 
249 NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos. Coimbra: Livraria Almedina, 1998, p. 36. 
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medidas, contrapostos aos valores e interesses individuais consubstanciados nos direitos 

fundamentais. Admitindo-se, portanto, que há deveres fundamentais inerentes a cada 

cidadão, assim como há, da mesma forma, direitos. Os contornos de tais direitos e deveres 

ligados ao cidadão serão perfilados pela imbricação destes institutos, construindo barreiras 

recíprocas de atuação. 

 

   A expressão deveres não enfatiza necessariamente o aspecto de que, 

correlatamente à existência de um direito, há a criação de um dever, sobretudo no sentido 

de que os cidadãos têm vários direitos sem vinculação com nenhum dever.250 Portanto, 

entre direitos e deveres deve vigorar o princípio da assimetria, sendo ambos autônomos, 

não se estabelecendo necessariamente uma correspondência entre direitos e deveres 

fundamentais.251 252     

 

    A noção acima exposta de deveres fundamentais é decorrência do 

surgimento do Estado Social. Antes, a idéia de Estado Liberal, cujas diretrizes se baseavam 

no enaltecimento exagerado e praticamente absoluto dos direitos e liberdades individuais, 
                                                 
250 Peculiarmente, Cristina Pauner Chulvi afirma que embora não haja uma teoria da correlatividade entre 
direitos e deveres fundamentais, há que se entender que no Estado Social Democrático de Direito os direitos e 
deveres são categorias inseparáveis no sentido de que não existem direitos sem o cumprimento de um mínimo 
de deveres. Nem o outro extremo pode ser admitido, qual seja, um Estado baseado em um regime unilateral 
de deveres impostos aos cidadãos. Em continuação, a autora cita exemplos em que os deveres constituem 
verdadeiros pressupostos de proteção dos direitos fundamentais, como o direito à educação se garante graças 
aos recursos obtidos através do cumprimento dos cidadãos do dever de pagar impostos; ou mesmo o direito a 
tutela judicial, que se efetiva, ou se faz possível, com a observância do dever de ser jurado quando chamado; e 
ainda, o direito ao voto que só é praticável com a realização do dever de participação cidadã nas mesas 
eleitorais, ... CHULVI, Pauner Cristina. El deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos 
públicos. Madrid: Centro de estudios políticos y constitucionales,: 2001, p. 47; 
251 CANOTILHO, J.J Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição. 2 ed., Coimbra: Almedina, 
1998, p. 479; 
252 A tese da correlatividade entre direitos e deveres é descartada atualmente, principalmente no âmbito 
tributário, pois os impostos como se sabe são tributos que inexigem a contraprestação do Estado, ao contrário 
das taxas e das contribuições de melhoria, e ainda, das contribuições sociais. Em sendo assim, descarta-se a 
idéia outrora construída de que a cada direito corresponde um dever, pois, especialmente à esfera tributária é 
preferível adotar, segundo a lição de Cristina Pauner Chulvi, a relação entre Potestad administrativa 
(Potestade administrativa, ou se preferir poder-dever) e os deveres dos contribuintes. Não há que se falar 
propriamente em direito subjetivo do Estado, mas em poder-dever tributário, pois caso fosse admitida a noção 
de direitos subjetivos, estes poderiam ser disponíveis, o que não é admissível no âmbito tributário, 
especialmente no Direito Público, cujos contornos buscam evitar a possibilidade de renúncia do ente público 
de suas prerrogativas, pois este está a serviço da coletividade. CHULVI, Pauner Cristina. El deber 
constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Madrid: Centro de estudios políticos y 
constitucionales, 2001, pp. 65-66. 
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cujas “mãos invisíveis do Estado” pouco interferiam na dinâmica social, cedeu espaço a um 

intervencionismo necessário para satisfazer o interesse da sociedade. O Estado deixou de 

ser observador para se tornar prestador e garantidor de condições mínimas vitais ao 

cidadão. Houve uma redefinição da ordem, na qual as relações entre Poder Público e o 

povo ganharam novo desenho. 

 

    E para que tal objetivo fosse alcançado, tais relações deveriam 

adequar-se a esta nova ordem social. Nesse sentido, as liberdades e direitos individuais, 

antes invioláveis em sua fase primogênita - Estado Liberal, deveriam ceder espaço aos 

direitos coletivos, essencialmente dependentes da atuação estatal. Por isso, não se pode 

mais admitir a existência de direitos absolutos, plenamente resistentes frente às investidas 

estatais, posto que a tutela dos interesses individuais fica ensombrecida frente à necessidade 

da tutela do interesse coletivo, identificado, sobretudo, na redistribuição da riqueza.  

 

    Cristina Pauner Chulvi identifica a exaltação dos deveres 

constitucionais do cidadão a partir da fórmula de Estado Social e Democrático de Direito 

que supõe a consecução de fins e o estabelecimento de instrumentos necessários para 

alcançar tais objetivos. E para a compreensão e alcance de tais fins, tem-se que 

compreender a existência da solidariedade, cooperação e justiça social como deveres dos 

cidadãos. Apóia-se em Stuart Mill, ao transcrever suas palavras, em síntese, asseverando 

que, embora a sociedade não se baseie em um contrato, ainda que de nada adiantaria 

inventar um para deduzir tais obrigações sociais, todos que recebem a proteção da 

sociedade estão obrigados a devolver algo em troca deste benefício.253  

 

    A mencionada autora, Cristina Pauner Chulvi, serve-se das palavras 

do Tribunal Constitucional Espanhol para refletir sobre o tema acerca do fundamento dos 

deveres constitucionais: “La configuración del Estado social y democrático de Derecho 

viene así a culminar una evolución en la que la consecución de los fines de interés general 

                                                 
253 CHULVI, Pauner Cristina. El deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. 
Madrid: Centro de estudios políticos y constitucionales, 2001, p. 47. 
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no es absorbida por el Estado, sino que armoniza en una acción mutua Estado-sociedad 

que difumina la dicotomía derecho público-derecho privado” como reflejo de la 

“interacción Estado-sociedad y la interpretación de lo público y lo privado”.254       

 

    Portanto, como se vê, os deveres constitucionais são decorrências do 

Estado social. Estado este pautado não só no dever de preservação das liberdades 

individuais dos cidadãos, mas também responsável pela prestação de serviços que possam 

atender às necessidades e anseios sociais. Esta segunda perspectiva configura-se pela 

montagem de uma sociedade, na qual todos tenham condições dignas de sobrevivência e, 

para que isto seja possível, é imprescindível que existam deveres constitucionais, posto que, 

a partir de tais deveres haja uma série de obrigações concretas que contribuam para a 

conformação desta nova ordem social. Em sendo assim, todos os deveres constitucionais 

encontram sua fundamentação jurídica no amplo princípio do Estado social, que deve ser 

interpretado não sob uma perspectiva individualista, como era a concepção do Estado 

Liberal, mas na idéia de solidariedade, porque visa à proteção dos interesses de todos. 

 

    E é justamente na esteira da noção de solidariedade, como diretriz 

básica da estruturação do Estado social, que derivam as noções de deveres fundamentais e 

suas conseqüentes espécies. Poder-se-ia, nesta perspectiva, idealizar o dever de 

solidariedade como gênero que abarca os deveres constitucionais como espécies, em 

especial o dever de pagar impostos ou também conhecido como dever de contribuir.255 Não 

é outra a concepção adotada por Cristina Pauner Chulvi: 

                                                 
254 Decisão do Supremo Tribunal Constitucional Espanhol 18/1984. CHULVI, Pauner Cristina. El deber 
constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Madrid: Centro de estudios políticos y 
constitucionales, 2001, p. 58; 
255 Cristina Pauner Chulvi em nota de rodapé (n˚ 135), expõe que a doutrina tem aceitado unanimemente esta 
vinculação entre o dever de contribuir (dever de pagar impostos) e o princípio da solidariedade, dentre eles: F. 
Pérez Royo. Principio de legalidad, deber de contribuir y decretos-leyes en materia tributaria. Revista 
Española de Derecho Constitucional, n. 13, 1985, págs. 67 y 68; C. Lozano Serrano. Exenciones tributarias y 
derechos adquiridos. Madrid: Tecnos, 1988, págs. 47 a 49; Orón Moratal. Notas sobre el concepto de tributo 
y el deber constitucional de contribuir. En El sistema económico en la Constitución Española. Madrid: XV 
Jornadas de Estudio de la dirección general del servicio jurídico del Estado, 1994, pág. 1602; M. J. 
Fernández Pavês. Implicaciones del principio constitucional de legalidad tributaria en el ámbito 
procedimental de tributo. En Estudios de Derecho Público. Homenaje al Profesor J.J. Ruiz Rico, vol. I, 
Madrid: Tecnos, 1997, pág. 264; L.M. Carzola Prieto. Consideraciones sobre el poder tributario: su 
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“El principio de solidariedad puede, por tanto, erigirse como 

valor que inspira el modo en el que el deber de contribuir se ejecuta en 

relación a y con respecto de los valores que inspiran el Estado social y 

democrático de Derecho que consagra nuestra Constitución: 

solidariamente. Gracias a ello, el deber de contribuir al sostenimiento de 

los gastos públicos se beneficia de una influencia ´cuasi-ética´ o, mejor, de 

justicia, en primer lugar, en el sentido de que los ciudadanos saben que con 

sus contribuciones económicas están permitiendo el mantenimiento y la 

supervivencia de un Estado de que, a su vez, obtienen determinados 

servicios y, segundo lugar, este sentimiento social de justicia se ve 

aumentado por la función redistributiva que constitucionamente se exige del 

sistema tributario en el art. 31.2 CE, generando un sistema de cooperación 

social basado en el principio de solidariedad”.256     

 

    Nesse sentido, conforme podemos extrair da passagem acima, os 

deveres fundamentais descansam na noção de solidariedade que rege todo o sistema do 

Estado Social e Democrático de Direito, adquirindo, portanto, eficácia indiscutível. O que 

se pode questionar, entretanto, será a condição imposta para se fazer valer tal dever 

fundamental, conforme elucida Pérez Royo257, pois, como enfatizado, a nova concepção de 

Estado, baseada na ideologia de um Estado prestador, com exaltação dos direitos sociais, 

não pode derrogar em definitivo os direitos e liberdades individuais, mas, em verdade, 

encontrar uma harmonização antes nunca vista.    

         

    Portanto, nessa nova remodelagem, os direitos individuais ganham 

companheiros constitucionais autônomos e independentes, os deveres fundamentais, que 

com aqueles devem harmonizar-se, na busca da convivência pacífica, baseada na 

ponderação entre os bens ou interesses jurídicos em litígio.           

                                                                                                                                                     
estructura em la Ley General de 28 de diciembre de 1963. Estudios de Derecho Tributario, vol. I, Madrid: 
Instituto de Estudios Fiscales, 1979, p. 107; CHULVI, Pauner Cristina. El deber constitucional de contribuir 
al sostenimiento de los gastos públicos. Madrid: Centro de estudios políticos y constitucionales, 2001, p. 72.    
256 CHULVI, Pauner Cristina. El deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. 
Madrid: Centro de estudios políticos y constitucionales, 2001, p. 73; 
257 ROYO, J. Pérez. Curso de Derecho Constitucional. Madrid: Marcial Pons, 1994, p. 277.  
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 E por isso, sob um ponto de vista conceitual, José Casalta Nabais 

apresenta uma idéia de dever fundamental como instituto jurídico próprio e autônomo, 

independente da existência dos direitos fundamentais: 

“(...) os deveres fundamentais constituem uma categoria jurídico-

constitucional própria colocada ao lado e correlativa da dos direitos 

fundamentais, uma categoria que, como correctivo da liberdade, traduz a 

mobilização do homem e do cidadão para a realização dos objectivos do 

bem comum”. 258 

   

 O dever de pagar impostos é um destes deveres fundamentais 

consubstanciado em nossa ordem constitucional. Embora o texto da Constituição Federal 

Brasileira nunca tenha abordado a expressão “dever de pagar impostos” como dever 

fundamental, tal ausência deve ser suplantada a partir de uma exegese constitucional 

sistêmica259, cujas raízes estão relacionadas ao princípio da capacidade contributiva260. 

Desta forma, o dever de pagar impostos detém um suporte constitucional específico em 

nosso texto constitucional, embora implícito, o que não lhe retira a configuração de dever 

fundamental.261 262  

                                                 
258 NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos. Coimbra: Livraria Almedina, 1998, p. 64. 
259  Por hermenêutica sistêmica entende-se a interpretação harmoniosa do ordenamento jurídico. Não se deve 
apartar a norma de seu contexto, levando o hermeneuta a aplicar o direito sistematicamente, sob pena de perda 
da dimensão global do ordenamento jurídico. Em suma, a interatividade entre as normas jurídicas é a solução 
para a coexistência do sistema jurídico de forma a integrar os princípios e deveres entre si, evitando uma visão 
limitada e muitas vezes injusta que a interpretação unitária e isolada de uma norma jurídica pode propiciar. 
Veja sobre o tema, BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 5 ed., São Paulo: 
Saraiva, 2003, p. 137; BRITTO, Carlos Ayres. Teoria da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 155; 
PEIXINHO, Manoel Messias. A interpretação da Constituição e os Princípios Fundamentais. Elementos para 
uma hermenêutica constitucional renovada. 3 ed., Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2003, pp. 50-52. Não menos 
oportuna é a lição do prof.: Tercio Sampaio Ferraz Júnior ao afirmar que “A primeira e mais importante 
recomendação, nesse caso, é de que, em tese, qualquer preceito isolado deve ser interpretado em harmonia 
com os princípios gerais do sistema, para que se preserve a coerência do todo”. Introdução ao Estudo do 
Direito. 3 ed., São Paulo: Atlas, 2001, p. 285;   
260 Grande parte dos países adota a inserção do “dever de pagar impostos” como previsão no corpo 
Constitucional atrelada a idéia de capacidade contributiva, como assim faz a Constituição Espanhola no art. 
31.1: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica 
mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún 
caso, tendrá alcance confiscatorio”; 
261 Art. 145. § 1˚: “Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a 
capacidade econômica do contribuinte (…)” CF/88.  
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  A ausência de norma expressa que determine um dever fundamental 

não pode ser entendida simplesmente como obstáculo a sua consecução, pois, segundo a 

lição do mestre português Casalta Nabais, os deveres fundamentais são observados, em 

muito dos casos, a partir de conceitos implícitos:  

 

   “(...) os deveres fundamentais não carecem de uma 

consagração constitucional expressa, bastando-se com uma consagração 

implícita como acontece actualmente entre nós com o dever de pagar 

impostos, dever este que ninguém duvida que tem consagração na nossa 

Constituição, pois que ele resulta claramente, quer da ampla e desenvolvida 

“constituição fiscal” que contém (arts. 106˚ e 107˚), quer da própria 

natureza do estado fiscal que incorpora e que o reconhecimento e garantia 

dos direitos fundamentais pressupõe.” 263 

 

    Poder-se-ia, imaginar que o dever de pagar impostos seria uma 

decorrência lógica do princípio da eficiência estatal, pois, sem os recursos financeiros 

suficientes para a manutenção das despesas públicas, certamente a Administração Pública 

estaria fadada à falência e não alcançaria seu fim maior, ou seja, o atendimento às 

necessidades sociais. Dessa forma, alguns teóricos costumam associar a idéia de que a 

fiscalização tributária e a imposição da colaboração com o ente fiscal para se apurar as 

obrigações fiscais são frutos desse preceito.  

 

    Entretanto, o que fundamenta a gestão tributária (obrigações 

tributárias, fiscalizações, etc.) ou mesmo a igualdade de que todos devem contribuir para a 

                                                                                                                                                     
262 Posição contrária é adotada por Cristina Pauner Chulvi, da qual discordamos, pois segundo a autora, há 
uma diferença entre os direitos e os deveres fundamentais, pois estes últimos obedecem à condição de 
tipicidade ou numeros clausus, com o qual só se pode admitir como constitucionais se a Constituição os 
reconhecem explicitamente. Dentre os argumentos oferecidos para tal conclusão, explica a autora que a 
constituição, em regra, não faz abertura do catálogo de deveres assim como costuma fazer para os direitos. 
CHULVI, Pauner Cristina. El deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. 
Madrid: Centro de estudios políticos y constitucionales, 2001, p. 40;   
263 NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos. Coimbra: Livraria Almedina, 1998, p. 63. 
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manutenção das despesas públicas e políticas sociais, decorrência do dever fundamental de 

pagar impostos, é muito mais a justiça tributária, inspirada e concretizada através da 

capacidade contributiva dos cidadãos, que qualquer significado de eficiência na gestão 

tributária, que, em verdade, em muitos dos casos, apenas esconde a comodidade dos 

serviços para as autoridades administrativas.264  

      

  Não há dúvidas, portanto, quanto à inserção deste dever fundamental 

específico de pagar imposto em nosso texto constitucional, cujas matizações estão 

intimamente relacionadas ao princípio da capacidade contributiva, e cujos contornos 

fomentam a idéia de solidariedade dos contribuintes265, pois, assim, todos devem contribuir 

com sua verdadeira possibilidade. É direito do cidadão exigir que todos colaborem com este 

custo público de prestação social fornecida pelo Estado, havendo, em conseqüência, o 

dever fundamental de pagar impostos e o de colaboração com a Administração Pública 

nesta empreitada.266    

 

    Poder-se-ia pensar, ainda, em sistematizar a fundamentação do dever 

fundamental de pagar imposto na idéia projetada de Estado Fiscal267, entretanto, 

acreditamos que tal dever fundamental encontra sua fundamentação dogmática indireta 

amoldada com maior rigor ao princípio da capacidade contributiva, atualmente matiz básico 

e sustentáculo do poder tributário estatal.       

                                                 
264 CAYÓN, Antonio Galiardo. Gestión Tributaria y derechos fundamentales. Madrid: Revista Técnica 
Tributaria, n˚ 3, 1988, p. 17; 
265 Ricardo Lobo Torres destaca que a solidariedade é quem justifica a capacidade contributiva e fundamenta 
a cobrança dos impostos. TORRES, Ricardo Lobo. Ética e Justiça Tributária. In Direito Tributário. Estudos 
em Homenagem a Brandão Machado. Luís Eduardo Schoueri e Fernando Aurélio Zilveti. (Coordenadores). 
São Paulo: Dialética, 1998, p. 188; 
266 Betina Treiger Grupenmacher ressalta que é certo que o contribuinte tem direitos a serem respeitados no 
exercício da competência tributária do poder de tributar, mas é igualmente certo que o dever de pagar 
impostos é ínsito à cidadania, e decorre da idéia de solidariedade. Cita Francesco Moschetti, “Quando se fala 
em ´concurso para com os gastos públicos´ se trata como veremos, de fazer patente o caráter solidário da 
contribuição e não de fazer uma distinção tão difícil de fundar a partir do ponto de vista jurídico”. 
GRUPENMACHER, Betina Treiger. Tributação e Direitos Fundamentais in Tributos e direitos fundamentais. 
Coordenador Octavio Campos Fischer. São Paulo: Dialética, 2004, p. 12;  
267 O Estado fiscal consiste na cobertura de suas necessidades financeiras basicamente estruturada em 
impostos. O Estado Fiscal surge como suporte ao Estado Social, assim como ao Estado Liberal, influenciado 
apenas pelo grau de interferência na economia privada, pois enquanto naquele, o Estado Social, a intervenção 
apresenta-se mais intensa que neste último, o Estado Liberal.  



 146

 

  Assim sendo, o conceito de capacidade contributiva radica no 

pensamento de que deve haver igualdade no suporte à manutenção das despesas públicas, 

cujas considerações exige que cada um participe segundo o seu grau de capacidade 

financeira, caracterizando, enfim, a justiça fiscal e tributária inerente ao sistema 

impositivo.268  

 

 Portanto, a noção de capacidade contributiva está edificada no 

preceito de que todos devem contribuir (dever de pagar impostos) à manutenção das 

despesas públicas (sociais, econômicas, políticas, etc.), guardando-se estreita relação entre 

os institutos, tributo e gasto público. Este é o norte a ser seguido pelo sistema impositivo, 

absorvendo a idéia de que “no puede haber prestación de bienes y servicios públicos si no 

existe un instrumento de financiación del coste de los mismos”269        

 

            A unanimidade doutrinal coaduna com este entendimento que nas 

linhas seguintes sintetizamos: 

 

   “Os impostos, quando ajustados à capacidade 

contributiva, permitem que os cidadãos cumpram, perante a comunidade, 

seus deveres de solidariedade política, econômica e social. Os que pagam 

este tipo de exação devem contribuir para as despesas públicas não em 

razão daquilo que recebem do Estado, mas de suas potencialidades 

econômicas. Com isso, ajudam a remover os obstáculos de ordem 

                                                 
268  CAYÓN, Antonio Galiardo. Gestión Tributaria y derechos fundamentales. Madrid: Revista Técnica 
Tributaria, n ˚ 3, 1988, p. 17;  
269 Da mesma forma, a doutrina espanhola com base no art. 31.1 de sua Constituição oferece a fundamentação 
dogmática do dever que cada cidadão possui de pagar impostos, quando ressalva expressamente que é dever 
de todos contribuir para a manutenção das despesas públicas: “Todos contribuirán al sostenimiento de los 
gastos públicos de acuerdo com su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en 
los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.”. 
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econômica e social que limitam, de fato, a liberdade e a igualdade dos 

menos afortunados”.270  

 

   “A capacidade contributiva continua a ser o princípio 

mais importante de justiça tributária, podado, entretanto, nos seus excessos e 

ampliado no seu contacto com a solidariedade, o que leva ao equilíbrio no 

plano político entre o tributo e as prestações entregues pelo Estado, ou seja, 

o aspecto tributário passa a ser visualizado em conjunto com a questão da 

despesa pública, do tamanho do Estado e da participação comunitária”.271      

  

    Compreende-se da conceituação acima abordada que os cidadãos 

devem contribuir com sua real capacidade contributiva, suportando cada um, uma fração 

pecuniária direcionada à manutenção das despesas públicas, configurando-se, por fim, o 

dever fundamental de pagar impostos, preceito diretamente relacionado ao princípio da 

solidariedade fiscal, materializado através do dever de colaboração tributário272 e 

essencialmente atrelado, como enfatizamos aqui, ao princípio da capacidade contributiva. 

Este último servindo como instrumento para a concretização da justiça fiscal. 

 

    Em síntese, o princípio da solidariedade, fruto do Estado social, 

desenvolve a idéia de deveres fundamentais, que, quando inseridos no bojo constitucional, 

adquirem tal status e ganham contornos mais concretos através das diferentes espécies, das 

quais destacamos o dever de contribuir à manutenção das despesas e investimentos públicos 

ou, simplesmente, dever de pagar impostos, que, em nossa Constituição, encontra sua 

                                                 
270 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 19 ed., São Paulo: Malheiros 
Editores, 2003, p. 78; 
271  TORRES, Ricardo Lobo. Liberdade, Segurança e Justiça no Direito Tributário. Justiça Tributária. 1˚ 
Congresso internacional de direito tributário – IBET. São Paulo: Max Limonad, 1998, p. 693. 
272 Entenda-se dever de colaboração tributário, ou também conhecido como princípio da solidariedade fiscal, 
como gênero que abarca o princípio da capacidade contributiva. A jurisprudência do Tribunal Constitucional 
Espanhol em sentença de 26 de novembro de 1984, já citada, ressalta que dito dever se justifica no dever de 
contribuir à manutenção dos gastos públicos. Essa inspiração do Tribunal Espanhol adveio da doutrina Alemã 
que já mencionava a existência de um genérico dever de colaboração com a Administração Pública. Ver 
GARCÍA, Ruiz J. R. Secreto Bancario y Hacienda Pública (el deber de colaboración de las entidades 
bancarias en el procedimiento de gestión tributaria). Madrid: Cuadernos Civitas, 1988, p.120; 
ESCRIBANO, F. La configuración jurídica del deber de contribuir. Perfiles Constitucionales. Madrid: 
Civitas, 1988, pp. 326-327. 
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fundamentação dogmática no princípio da capacidade contributiva, inserido no § 1˚ do art. 

145.273 

 

    Por fim, é desse dever fundamental de pagar impostos que surgem 

direitos correlatos à Administração Pública, na busca do interesse da coletividade, em 

especial o dever de obtenção de informações fiscais, pois, em muito dos casos, seria 

praticamente inviável ao Estado subministrar ou obter tais declarações. Com isso, 

poderíamos dizer que o dever de contribuir, ou de pagar impostos, não se resume 

especificamente ao efetivo recolhimento do tributo exigido, consubstancia-se também em 

atividades paralelas desempenhadas pela Administração Pública, na busca da verdadeira 

capacidade contributiva do administrado. Daí que, do desdobramento do princípio da 

solidariedade, como vimos acima, derivam os deveres fundamentais constitucionais e 

destes podemos especificar como uma de suas vertentes (espécies) o dever de contribuir (ou 

pagar impostos), que, por sua vez, pode estar materializado no recolhimento do tributo 

(obrigação tributária principal) e nas atividades correlatas desempenhadas pela 

Administração Pública (“obrigações acessórias”) ou, como exige a doutrina especializada, 

os deveres tributários instrumentais, como a obtenção de informações, fornecimento de 

declarações, etc.274     

                                                 
273 “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”;   
274 Não nos cabe, em razão da delimitação a que demos ao trabalho, analisar em pormenores a distinção feita 
pela doutrina entre “dever de contribuir” ou “dever tributário” (pagar impostos) e as “obrigações tributárias”, 
mas apenas enfatizar que estas últimas, a nosso juízo, correspondem a espécies daquele dever, 
consubstanciada quer seja no recolhimento do tributo (obrigação tributária principal) ou no desempenho de 
atividades consecutórias de tal objetivo (“obrigação tributária acessória”). Lago Montero chega ao extremo de 
identificar como coincidentes os termos “dever” e “obrigação” em razão da falta de acordo sobre a 
terminologia no Direito Financeiro e Tributário, preferindo o uso indistinto de ambos os conceitos. 
MONTERO, J.M. Lago. La sujeción a los diversos deberes y obligaciones tributarias. Madrid: Marcial Pons, 
1996, p. 50; Entretanto, a doutrina de uma forma geral, tem se preocupado com a distinção terminológica 
apresentada. Segundo Soler Roch, a obrigação tributária contém verdadeiros direitos subjetivos, enquanto que 
o dever tributário significa simplesmente uma situação de sujeição. ROCH, M.T Soler. Notas sobre la 
configuración de las obligaciones y deberes tributarios con especial referencia al IRPF. Revista Española de 
Derecho Financiero, n. 25, 1980, p. 12; Para Casalta Nabais, os deveres fundamentais se configuram como 
posições jurídicas duradouras ou permanentes. NABAIS, J. Casalta. O dever fundamental de pagar impostos. 
Coimbra: Livraria Almedina, 1998, p. 72; A posição de Cristina Pauner Chulvi, quem enumera quatro 
diferenças básicas, das quais destacamos: a de que os deveres de contribuir derivam da Constituição e as 
obrigações tributárias das leis; e ainda, a de que aqueles deveres são duradouros não se findando com o 
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    É justamente nesta segunda perspectiva dos deveres de contribuir, 

qual seja, a referente aos deveres instrumentais, que mune a Administração Pública a 

prerrogativa de exigir informações dos contribuintes, quer seja para comprovar 

informações, ou mesmo no intuito investigativo, surgindo, então, a problemática a ser 

analisada no tópico a seguir, quando esta faculdade, devidamente reconhecida como 

derivação do dever de contribuir (pagar impostos), confronta-se com o direito de não se 

auto-incriminar.    

  

3.2 O dever de pagar impostos versus o direito ao silêncio: um 

conflito entre princípios 

 

Da leitura do transcorrer do trabalho, constata-se a existência de um 

princípio consagrado no âmbito penal que assegura o direito ao silêncio ao acusado, 

preceito extraído do inciso LXIII do art. 5˚ da Constituição Federal.  

 

A consagração deste direito no processo penal é assegurada pela 

doutrina e pelo entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal275, admitindo-se, 

                                                                                                                                                     
cumprimento, pois perdura para as relações futuras, enquanto que as obrigações são freqüentemente extintas 
ao serem adimplidas e seguidamente renovadas, segundo a concretização de novo fato gerador. CHULVI, 
Pauner Cristina. El deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Madrid: 
Centro de estudios políticos y constitucionales, 2001, p. 67; Berliri, autor da literatura clássica italiana, 
resume a distinção entre dever e obrigação tributária com base no caráter patrimonial. BERLIRI, Antonio. 
Principios de Derecho Tributario, vol. II. Traducción por Narciso Amóros Rica y Eusebio González García. 
Madrid: Editorial Derecho Financiero, 1971, p. 82; Soler Roch critica a concepção de Berliri construída com 
base no aspecto patrimonial, preferindo afirmar que a diferença reside no fato das obrigações gerarem 
verdadeiros direitos subjetivos, enquanto que os deveres não. ROCH, Maria Tereza Soler. Notas sobre la 
configuración de las obligaciones y deberes tributarios con especial referencia al Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas. Madrid: Cuadernos Españoles de Derecho Financiero, n˚ 25, p. 5; No mesmo sentido 
de Soler Roch, encontra-se a doutrina, também espanhola, de Pérez de Ayala y Eusebio González García. 
AYALA, Jose Luis Perez de. e GARCÍA, Eusebio González. Curso de Derecho Tributario, vol. I, 5  ed., 
Madrid: Edersa, 1988, p. 119; Ainda, na literatura brasileira, em obra recente, veja-se NOGUEIRA, Roberto 
Wagner Lima. Fundamentos do Dever Tributário. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, pp. 153-156;         
275 “Qualquer indivíduo que figure como objeto de procedimentos investigatórios policiais ou que ostente, em 
juízo penal, a condição jurídica de imputado, tem dentre as várias prerrogativas que lhe são 
constitucionalmente asseguradas, o direito de permanecer calado. Nemo tenetur se detegere. Ninguém pode 
ser constrangido a confessar a prática de um ilícito penal. O direito de permanecer em silêncio insere-se no 
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inclusive, o direito não só de calar-se, assim como o de mentir em razão de sua defesa, 

como vimos em linhas acima. 

   

    A controvérsia surge ao admitirmos a existência de um dever de 

pagar impostos, consubstanciado na real capacidade contributiva do cidadão, servindo-se o 

Estado de prerrogativas investigativas e fiscais para buscar esta verdadeira aptidão, não 

cabendo, portanto, ao cidadão eximir-se de determinadas obrigações tributárias, dentre elas 

as de prestar declarações, fornecendo informações e documentos que possam atender ao 

princípio da capacidade contributiva. Por outro lado, os preceitos constitucionais admitem o 

direito a não se auto-incriminar, em tese, permitindo ao cidadão-contribuinte não fornecer 

quaisquer meios ou documentos fiscais que possam servir como meio de prova de sua 

culpabilidade.  

 

    Os preceitos colidem na medida que um fundamenta o dever imposto 

a cada cidadão de contribuir à manutenção dos gastos públicos, inclusive fornecendo uma 

base de dados, seguros e corretos, para que o ente fiscal assim possa efetuar o recolhimento 

do tributo ou comprovar o quantum devido de cada contribuinte, segundo os ditames da 

real capacidade contributiva e, por outro lado, o direito ao silêncio, que assegura o não 

fornecimento destes mesmos dados quando estes lhe possam servir como incriminatórios. 

Enfim, caso esta colaboração possa lhe incriminar em determinado delito, a inserção do 

direito ao silêncio poderia acarretar uma mitigação à verdadeira capacidade contributiva 

dos cidadãos, quando estes se recusassem a fornecer documentos que futuramente lhe 

conduzissem a uma punição.  

 

   De feito, a legislação comporta contradições normativas, ocasionando 

uma zona de incerteza e insegurança jurídica aos cidadãos. É impossível, ao menos até o 

momento, um ordenamento jurídico fundado numa perfeita integração normativa. Estas 

                                                                                                                                                     
alcance concreto da cláusula constitucional do devido processo legal. E nesse direito ao silêncio inclui-se, até 
mesmo por implicitude, a prerrogativa processual de o acusado negar, ainda que falsamente, perante a 
autoridade policial ou judiciária, a prática da infração penal”. HC 68.929-9-SP-DJU de 28.08.92. p. 13.453. 
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tensões e antinomias axiológicas podem ocorrer das mais variadas formas na legislação. 

Em determinados momentos, as normas em sentido estrito, ou também conhecidas como 

regras276, podem colidir. Esta divergência pode ser facilmente suplantada a partir de três 

critérios apontados pela doutrina clássica.  

     

    Primeiramente, deverá o intérprete se valer de uma compreensão 

cronológica, isto é, a lex posteriori deriogat priori. A elaboração de uma lei posterior que 

contradita com uma outra anterior, pressupõe-se que exista um intento de derrogar a lei 

anterior, conforme prescreve o § 1˚ do artigo 2˚ da Lei de Introdução ao Código Civil 

Brasileiro277.   

 

    Outro critério é o da prevalência, entre duas normas antinômicas, da 

hierarquicamente superior: lex superior derrogat inferioren. É o caso, na legislação 

brasileira, da de uma lei ordinária e uma norma constitucional, prevalecendo esta última278, 

não em razão de uma ordem racional meramente dispositiva de um ordenamento, mas, 

antes de tudo, de um critério de relevância sobre a matéria. A doutrina mais moderna 

flexibiliza esta teoria na medida que estabelece os campos ou áreas de atuação a 

determinada espécie legislativa. Exemplificando, uma matéria de pertinência legislativa de 

lei ordinária pode, perfeitamente, ser regulada por lei complementar, tendo em vista que o 

rigor para se estabelecer esta última é maior, em nada prejudicando as formalidades 

exigidas para implementação. Entretanto, como a matéria é originariamente de competência 

regulamentar de lei ordinária, posteriormente, admitir-se-ia que a lei complementar que 

disciplinasse a matéria poderia ser revogada por aquela, face à retomada de sua área de 

atuação. A lição da doutrina Constitucional moderna assim se posiciona: 

 
                                                 
276 A estrutura normativa e sua classificação como regra ou como princípio jurídico está inserida no primeiro 
capítulo; 
277 “A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja incompatível ou quando 
regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”; 
278 A Constituição de 1988 estabelecesse no artigo 59, que trata do processo legislativo, uma hierarquia 
normativa: Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de: I – emendas à Constituição; II – leis 
complementares; III – leis ordinárias; IV - leis delegadas; V – medidas provisórias; VI – decretos legislativos; 
resoluções.  
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“Cada norma foi elaborada para desempenhar determinada 

função, não havendo a superposição de uma sobre a outra. As normas 

infraconstitucionais foram divididas segundo o critério de competência 

ratione materiae (em razão da matéria), em que cada uma delas ocupa um 

determinado espaço normativo. Portanto, a emenda não é superior à lei 

complementar nem à lei ordinária. A primeira serve para modificar a 

Constituição, a segunda para complementá-la e a terceira para disciplinar os 

demais casos de forma geral.”279    

 

   Por fim, outro critério adotado para a superação da colisão entre 

regras é o da especialidade, segundo o qual lex specialis derogat generali. Ressaltasse que a 

antinomia atinge somente aquilo que há de comum entre as duas normas, aplicando-se a 

regra específica sobre a matéria.280 

 

    A antinomia pode ocorrer não exclusivamente entre regras, mas entre 

princípios e estas últimas.281 Tal colisão é suplantada no plano da teoria geral do direito, 

pois, segundo se viu no capítulo primeiro, os princípios são diretrizes de um ordenamento 

jurídico, não podendo ser superado por regras de comportamento, já que aqueles 

representam a fundamentação axiológica do sistema, enquanto estas estabelecem formas de 

conduta.282   

                                                 
279 AGRA, Walber de Moura. Manual de Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 
385; 
280 Há casos, entretanto, em que a antinomia não pode ser solucionada com os critérios apresentados, é o caso 
das normas antinômicas apresentadas entre normas contemporâneas, do mesmo nível e gerais. O critério 
apresentado por Bobbio parece fornecer parâmetros, pois segundo ele as regras podem ser imperativas, 
proibitivas e permissivas, admitindo-se que a solução da tensão normativa deve se dar com a aceitação da 
prevalência da regra permissiva, por ser mais benéfica ao cidadão. BOBBIO, Noberto. Teoria do 
Ordenamento Jurídico. Trad. Maria Celeste C.J Santos. 10 ed., Brasília: Universidade de Brasília, 1999, p. 98. 
281 Eros Roberto Grau, por outro lado, afirma que as regras são concreções dos princípios ou especificações 
regulatórias deles, ou ainda, desdobramentos normativos dos mesmos. Dessa forma, entende o autor que não 
há antinomias, conflitos, colidências entre princípios e regras, pois elas são afastadas quando ocorre tal 
fenômeno, mesmo que permaneçam incorporadas e inteiramente validas no ordenamento jurídico. Apud. 
ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. Conceito de princípios constitucionais. 2 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2002, p. 75;   
282 Karl Larenz define os princípios como normas de grande relevância para o ordenamento jurídico, na 
medida em que estabelecem fundamentos normativos para a interpretação e aplicação do Direito, deles 
decorrendo, direta ou indiretamente, normas de comportamento. Para esse autor, os princípios seriam 
pensamentos diretivos de uma regulação jurídica existente ou possível, mas que ainda não são regras 
suscetíveis de aplicação, na medida e, que lhes falta o caráter formal de proposições jurídicas, isto é, a 
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    Entretanto, a solução para a antinomia normativa parece encontrar 

maiores percalços à presente investigação quando se depara com a colisão principiológica 

ou também conhecida como antinomias jurídicas impróprias283. Por fugir do plano 

estritamente dogmático, a tensão entre princípios gera dúvidas a respeito da racionalidade 

estruturante desta superação jurídica. Qual dos princípios deve se sobrepor, o princípio da 

capacidade contributiva ou o princípio da não auto-incriminação? Como o sistema 

jurídico284 pode conviver com este conflito normativo? 

         

   Outrora, a discussão em torno deste tema não suscitaria relevância 

jurídica em razão da idéia projetada entre a relação Estado versus cidadão, cuja vinculação 

resumia-se à submissão entre súdito e soberano. Esta relação, advinda dos preceitos 

proferidos no início do século XX, essencialmente pela literatura Alemã285, preconizava 

uma relação de poder como característica indispensável à formação do Estado, manifestada 

em ordens impreterivelmente obedecidas, sob pena de culminações sancionatórias rígidas. 

Esta era a idéia despertada das relações gerais entre administrado e o Estado, que 

traspassava o âmbito tributário.  

 

                                                                                                                                                     
conexão entre uma hipótese de incidência e uma conseqüência jurídica. Daí por que os princípios indicariam 
somente a direção em que está situada a regra a ser encontrada, como que determinando um primeiro passo 
direcionador de outros passos para a obtenção da regra. LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 
tradução José Lamego. 3 ed., Lisboa: Fundação Caloueste Gulbenkian; 
283 “O conflito entre regras suscita a idéia das antinomias jurídicas próprias; a colisão entre princípios, as 
antinomias impróprias”. ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. Conceito de princípios constitucionais. 2 ed., São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2002, p. 73;   
284 O uso do termo “sistema”, no presente trabalho, é deveras simples, não se preocupando em face da 
complexidade teórica da idéia de sistema. Tal complexidade é demonstrada nas obras de Herbert L.A. Hart. O 
conceito de Direito. Trad. A. Ribeiro Mendes, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1986; Claus-Wilhelm 
Canaris. Pensamento Sistemático e Conceito de Sistema na Ciência do Direito. Trad. A. Mendes Cordeiro, 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1989; Niklas Luhmann. Sistema Jurídico y Dogmática Jurídica. Trad. 
Inácio de Otto Pardo, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1983; Hans Kelsen. Teoria Pura do 
Direito. Trad. João Baptista Machado. 6 ed., São Paulo, 1998; Tércio Sampaio Ferraz Júnior. O conceito de 
Sistema no Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1976; Lourival Vilanova. As estruturas Lógicas e o 
Sistema do Direito Positivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977; Marcelo Neves. Teoria da 
Inconstitucionalidade das Leis. São Paulo: Saraiva, 1988; dentre outros; 
285 A doutrina Alemã, especialmente na figura de Hensel, fomentava este conceito. Ver artigo: El Estatuto del 
contribuyente y las facultades normativas de la administración. LAPATZA, Jose Juan Ferreiro. Justiça 
Tributária. 1˚ Congresso internacional de direito tributário – IBET. São Paulo: Max Limonad, 1998, pp. 313-
328.    
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    Tais relações, perduradas durante o longo tempo de Absolutismo, 

suplantaram definitivamente o Estado Antigo e Medieval na Região Ocidental. 

Posteriormente, com o advento da idade Moderna e Contemporânea, impulsionou-se o 

aparecimento dos atuais Estados Democráticos. Em definitivo, ao menos teoricamente, a 

submissão dos súditos frente aos soberanos tornou-se incompatível com a nova ordem 

democrática de direito, cujos matizes básicos consistem na submissão de ambos, Estado e 

cidadão (contribuinte), às legislações e ao cumprimento de suas respectivas obrigações.   

 

    Na moldura teórica da concepção do Estado Democrático de Direito, 

tanto o indivíduo como o Estado estão em condições de igualdade frente às normas 

constitucionais, devendo ambos preservar os comandos estabelecidos pelo texto Maior. 

Schmidt-Preuss ressalta que a relação administrativa abandonou a velha postura do Estado 

de um lado e cidadão de outro, conformando-se com uma simples relação bipolar. O atual 

Estado Democrático de Direito desenha-se com a noção de relações poligonais, nas quais os 

direitos subjetivos defrontam-se entre si, destacando-se dentre estes os direitos 

fundamentais. Ou seja, dessa relação multilateral encontrar-se-ia a aplicação valorada da 

importância do bem comum, estando este intimamente relacionado com os objetivos 

estatais, em conformidade com as normas de competência, com a definição precisa do 

conteúdo dos atos administrativos e, por fim, com os direitos fundamentais. Uma 

complexidade que não se pode generalizar em enunciados prescritivos, mas na análise 

sistêmica e ponderada da situação fática particular.286     

 

   O impasse, gerado a partir do conflito entre leis que exalam 

princípios jurídicos, não pode ser superado com a simples expressão utilizada pela maciça 

literatura jurídica, especialmente administrativa, “supremacia do interesse público sobre o 

privado”.287 Aceitar dedutivamente a inserção deste princípio é negar a permanente e lenta 

                                                 
286 ÁVILA, Humberto Bergmann. Repensando o princípio da supremacia do interesse público sobre o 
particular. nº 7, Salvador-BA, outubro de 2001, Ano I, Vol. I, in www.direitopublico.com.br; 
287 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 9 ed., São Paulo: Malheiros 
Editores, 1997, p. 29. O grande publicista assim define este princípio administrativo: “Trata-se de verdadeiro 
axioma reconhecível no moderno Direito Público. Proclama a superioridade do interesse da coletividade, 
firmando a prevalência dele sobre o do particular, como condição, até mesmo, da sobrevivência e 
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construção do processo inacabado da democracia ocidental. Em outras palavras, consentir a 

superioridade sem discussão científica em torno do tema é o mesmo que ratificar um poder 

antidemocrático, retrocedendo aos antigos modelos estatais. Não se pode deixar que a 

função tributária conserve restos Absolutistas. 

     

    As atividades administrativas do Estado, muito menos a interpretação 

das normas jurídicas, não podem ser exclusivamente regidas e impulsionadas pelo princípio 

do interesse público sobre o privado. É, sem dúvidas, que o interesse público possui seu 

significado jurídico, mas não pode ser descrito como prevalente quanto aos interesses 

particulares.288 Assim se manifesta a doutrina moderna: 

 

“O interesse privado e o interesse público estão de tal forma 

instituídos pela Constituição brasileira que não podem ser separadamente 

descritos na análise da atividade estatal e de seus fins. Elementos privados 

estão incluídos nos próprios fins do Estado (p. ex. preâmbulo e direitos 

fundamentais). Por isso afirma Häberle, referindo-se à Lei Fundamental 

Alemã, muito menos insistente na proteção da esfera privada que a 

brasileira: ‘Exagerando: o interesse privado é um ponto de vista que faz 

parte do conteúdo de bem comum da Constituição’. Em vez de uma relação 

de contradição entre os interesses privado e público há, em verdade, uma 

«conexão estrutural» (‘ein struktureller Zusammenhang’).” 289  

 

     É dessa postura inseparável entre interesse público e privado que se 

exclui a prevalência, em abstrato, de um sobre o outro, restando prejudicada qualquer 

tentativa conceitual contraditória entre ambos os institutos. Ressalta-se, contudo, a 

diferença que deve ser feita entre “interesse público como finalidade fundamental da 
                                                                                                                                                     
asseguramento deste último”. No mesmo sentido, embora com ressalvas valiosas, Di Pietro, Maria Sylvia 
Zanella. Direito Administrativo. 14 ed., São Paulo: Atlas, 2002, pp. 68-71: “O princípio do interesse público 
está expressamente previsto no artigo 2˚, caput, da Lei n˚ 9.784/99, e especificado no parágrafo único, com a 
exigência de atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou 
competências, salvo autorização em lei”;    
288 ÁVILA, Humberto Bergmann. Repensando o princípio da supremacia do interesse público sobre o 
particular. n˚ 7, Salvador-BA, outubro de 2001, Ano I, Vol. I, in www.direitopublico.com.br;  
289 ÁVILA, Humberto Bergmann. Repensando o princípio da supremacia do interesse público sobre o 
particular. n˚ 7, Salvador-BA, outubro de 2001, Ano I, Vol. I, in www.direitopublico.com.br. 
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atividade estatal” e “supremacia do interesse público sobre o particular”, pois não 

apresentam o mesmo significado. É certo que na primeira das expressões citadas converge 

o interesse público como objetivo da atividade estatal, mas isso não significa que em todas 

as situações fáticas o interesse público deva se sobrepor ao privado. Nada impede, 

entretanto, que “possam existir casos nos quais o interesse público ainda hoje receba a 

supremacia. Decisivo é apenas que os tribunais fundamentem normativamente esta superior 

hierarquia e não sucumbam a uma fórmula tradicional ou a postulados em vez de dar uma 

fundamentação”.290     

 

    A aceitação automática de que o interesse público deva prevalecer ao 

interesse privado em razão da idéia daquele expressar o bem comum e este não, esbarra na 

indeterminabilidade empírica do que seja “bem comum”, como ressalta Luhmann: “bem 

comum não é um fim pensável”291, haja vista ser o interesse público objetivamente 

indeterminável, já que não se pode, antes de ponderar o caso concreto, medir a intensidade 

e dimensão deste bem tutelado e, ainda por cima, acaba por derrogar outros princípios, por 

óbvio, de mesma ordem hierárquica. Princípios estes já pacificamente admitidos na 

doutrina e jurisprudência brasileiras, como veremos em seguida: princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. 

 

    Nessa linha de pensamento, as palavras de Ladeur coadunam este 

entendimento: 

 

“Ponderação de bens é uma figura dogmática que não mais 

submete os direitos a limites imanentes e explícitos, isto é, a regras de 

preferência estáveis (p. ex. em favor do interesse público), mas procura 

trabalhar situativa e estrategicamente um complexo, uma conexão de 

                                                 
290 Ibidem; Tradução feita pelo autor à HÄBERLE, Peter. Öffentliches Interesse als juristisches problem. Bad 
Homburg, Athenäum, 1970, p. 527; 
291 ÁVILA, Humberto Bergmann. Repensando o princípio da supremacia do interesse público sobre o 
particular. n˚ 7, Salvador-BA, outubro de 2001, Ano I, Vol. I, in www.direitopublico.com.br. 
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interesses de generalização limitada, sobretudo por meio da formulação de 

standards ou de valores flexíveis”.292      

          

    Frustra-se, portanto, qualquer intuito radicalista de superar conflitos 

entre princípios pelo simples “interesse público sobre o privado”. A complexidade social 

exige mais dos Estados Democráticos de Direito. E, portanto, esta antinomia 

principiológica293 leva-nos a refletir sobre os critérios hermenêuticos e as soluções 

apontadas para superar os conhecidos “casos difíceis”294, os quais acarretam sérios 

problemas decisórios aos processos judiciais.295 Quais os critérios a serem utilizados pelo 

julgador para ultrapassar este problema jurídico? Existe um procedimento previamente 

estruturado para superar tal colisão? 

 

    Poder-se-ia buscar a solução do problema apresentado na teoria da 

hierarquia principiológica, destacando-se os princípios “protofundamentais” e os 

subprincípios ou, simplesmente, princípios fundamentais. Os subprincípios, em verdade, 

são uma complementação dos princípios “protofundamentais”, como acontece com o 

princípio Republicano e o princípio da Moralidade Administrativa. Ocorrendo uma colisão 

entre princípios e subprincípios, por força da relevância daqueles, considerados estáveis e 

eternos, estes últimos estariam prejudicados. Entretanto, se a colisão se der entre princípios 

com a mesma dignidade sistêmica, nenhum poderá ser considerado subprincípio do outro, é 

o que ocorre costumeiramente entre a contraposição do princípio da liberdade de 

informação frente à intimidade e à vida privada das pessoas naturais. Da mesma forma, a 

colisão que ocorre entre o dever de pagar impostos, consubstanciado na capacidade 

contributiva (igualdade) e direito de não produzir provas contra si mesmo, corolário do 
                                                 
292 Ibidem; LADEUR, Karl-Heinz. Abwägung. Ein neues Paradigma des Verwaltungsrechts. Von der Einheit 
der Rechtsordnung zum Rechtspluralismus. Frankfurt am Main, Campus Verlag, 1984, p. 218; 
293 Segundo entendimento já esboçado, o dever fundamental de pagar impostos é um dever autônomo frente 
aos princípios fundamentais, possuindo frente a estes um mesmo peso axiológico diante do sistema jurídico.   
294 Costuma-se mencionar a expressão quando os fatos e as normas relevantes permitem, pelo menos à 
primeira vista, mais de uma solução. V. DWORKIN, Ronald. Taking Rights Seriously. 17 ed., Londres: 
Duckworth, 1994; 
295 Destacamos neste momento que a atual teoria do direito tem que ser colocada como uma teoria dirigida 
não somente a juristas teóricos ou cientistas, senão aos juristas práticos, isto é, aos operadores jurídicos ou 
juristas profissionais que participam, de uma forma direta ou indireta, no processo de elaboração, 
interpretação e aplicação do direito.  
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direito à defesa (dignidade da pessoa humana), encontrando-se no mesmo grau do sistema, 

prejudicando qualquer tentativa de superação do conflito através deste método. 296   

 

    A partir deste momento, portanto, a utilização dos preceitos já 

tratados se volta no intuito de se estabelecer critérios decisórios aos conflitos entre 

princípios, dando margem, a que nos preocupemos com o desenvolvimento da ponderação 

de interesses, instrumento que proporciona uma nova leitura constitucional, alcançando, 

enfim, um critério harmonizador para as colisões entre princípios consubstanciados nos 

chamados casos difíceis297, nos quais as situações concretas dão ensejo à aplicação de 

normas de mesma hierarquia que indicam soluções diferenciadas.298 

3.3 A nova interpretação constitucional como forma de superação da 

colisão entre princípios 

 

    Durante muito tempo a aplicação do direito esteve restrita ao método 

subsuntivo299, cujos parâmetros estiveram sempre fundados no mecanicismo silogístico de 

                                                 
296 BRITTO, Carlos Ayres. Teoria da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 167; e do mesmo autor: 
As Cláusulas Pétreas e sua Função de Revelar e Garantir a Identidade da Constituição. Apud Carmem Lúcia 
Antunes Rocha. Perspectivas do Direito Público. Estudos em Homenagem a Miguel Seabra Fagundes. Belo 
Horizonte: Del Rey, 1995, p. 503; Sobre o tema da hierarquização dos princípios constitucionais ver José 
Souto Maior Borges. O autor destaca que não há hierarquia exclusivamente entre normas e princípios, mas 
também entre princípios. Entende dessa forma pela própria disposição estrutural da Constituição vigente, que 
em seu título primeiro enumerou seus próprios princípios fundamentais. Diz haver “...uma hierarquia no inter-
relacionamento desses princípios com outras normas da CF e sobretudo com outros princípios constitucionais 
(...) que põe a lume a maior importância dos seus princípios fundamentais no confronto com outros 
princípios”. Dessa forma, Souto Maior Borges conclui que a hierarquia entre princípios é um fenômeno 
normativo, antes que axiológico. BORGES, José Souto Maior. Pró-dogmática: por uma hierarquização dos 
princípios constitucionais. Revista Trimestral de Direito Público. São Paulo: Malheiros Editores, n. 1, 1993, p. 
145; Nesta mesma linha de raciocínio, Ivo Dantas destaca a hierarquia que existe entre os princípios com base 
no texto positivo. DANTAS, Ivo. Princípios Constitucionais e Interpretação Constitucional. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 1995, p. 119. Admitindo-se também a hierarquia entre princípios, Juarez Freitas, expõe, ao 
contrário de Souto Maior Borges e Ivo Dantas, que tal fenômeno baseia-se no postulado que chama de 
princípio da hierarquização axiológica, que seria, à moda de Kelsen, uma meta norma, ou seja, uma norma 
pressuposta à ordem jurídica. Enfim, para Freitas, a estrutura escalonada existente entre os princípios era fruto 
de um parâmetro metafísico e já pressuposto, anterior a concepção das leis. FREITAS, Juarez. A Interpretação 
Sistêmica do Direito. São Paulo: Malheiros Editores, 1995, pp. 146 e seguintes; 
297 Do inglês hard cases, a expressão identifica situações para as quais não há uma formulação simples e 
objetiva a ser colhida no ordenamento, sendo necessária a atuação subjetiva do intérprete e a realização de 
escolhas, com eventual emprego de discricionariedade; 
298 Ver ATIENZA, Manuel. As razões do direito. São Paulo: Landy, 2000; 
299 Ver FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito, técnica, decisão, dominação. 3 ed., 
São Paulo: Atlas, 2001, pp. 31-314. 
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subsunção dos fatos à norma. O método silogístico representado pela lei como premissa 

maior, os fatos como a premissa menor e a sentença como a conclusão, não mais absorve, 

na atual conjuntura político-econômica-social, os inúmeros litígios apresentados ao órgão 

jurisdicional.     

 

    Surgem, portanto, diversos modelos de interpretação constitucional, 

que, sem o desprezo absoluto dos métodos clássicos, o subsuntivo e as regras tradicionais 

de hermenêutica: gramatical, histórica, sistemática e teleológica, estabelecem um novo 

padrão de interpretação e aplicação do direito, possibilitando, enfim, a superação dos já 

mencionados casos difíceis. Deve-se ressaltar que não houve um abandono dos clássicos 

modelos, continuando os mesmos a desempenharem papel relevante na solução dos casos 

concretos, muito embora tais métodos não sejam atualmente suficientes à nova ordem 

jurídica. 

 

    Nessa perspectiva, foge-se, portanto, do sentido unívoco das normas 

jurídicas, ou seja, de um modelo único, objetivo, válido para todas as situações sobre as 

quais incidem, revelando um intérprete amarrado ao comando normativo, cabendo-lhe 

apenas uma atividade de mera revelação do conteúdo preexistente na norma, sem 

desempenhar qualquer papel criativo em sua concretização. 

 

    Na nova ordem interpretativa constitucional, assenta-se exatamente o 

oposto à proposição apresentada, ou seja, as normas constitucionais são abertas, retratam 

conteúdo principiológico e extremamente dependente da realidade, abandonando o sentido 

único direcionado a vários contextos. A norma apresenta-se como uma moldura sobre a 

qual se desenham diferentes possibilidades de interpretação à vista dos elementos dos casos 

concretos e dos fins pretendidos, produzindo a solução constitucionalmente adequada para 

o problema a ser resolvido. 
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    É bem verdade, como ressaltamos acima, que a subsunção ainda é 

fortemente utilizada nos casos concretos, tendo em vista o grande número de dispositivos 

constitucionais que revelam apenas um conteúdo de baixo teor axiológico, como ocorre, 

por exemplo, com a idade para a aposentadoria compulsória, devendo o servidor público 

passar à inatividade (CF, art. 40, § 1˚, II ); a idade mínima de vinte e um anos para o 

Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz 

(CF, art. 14, § 3˚, VI, “c”); Órgãos da Justiça Eleitoral (CF, art.118). Portanto, a nova 

interpretação constitucional, quer seja através da ponderação de valores, ou da teoria da 

argumentação, não está renegando o conhecimento convencional à importância das regras 

ou à aplicação do método subsuntivo. 

 

    Absorve-se do método clássico subsuntivo, essencialmente, os 

pressupostos fáticos como indispensáveis à moderna interpretação constitucional, pois o 

impacto sobre a realidade não pode ser desconsiderado quando do processo interpretativo. 

A interpretação deve ser pautada e pesada diante da finalidade constitucional desejada. 

Imagine-se o conflito entre princípios, de um lado o princípio da liberdade de expressão e 

informação e de outro, o princípio da intimidade e da honra. A colisão entre tais preceitos 

parece ser costumeira na Administração Pública, quando políticos desviam verbas dos 

cofres públicos ou manipulam em desfavor da moralidade pública. A exibição das imagens 

flagradas quando da ilegalidade em veículos de comunicação de massa, em princípio, 

infringe a privacidade ou intimidade do agente infrator. Entretanto, a Constituição deve ser 

interpretada em razão e na busca de uma moralidade administrativa, sendo assegurada à 

sociedade a identificação das pessoas e dos criminosos que atentaram contra o patrimônio 

coletivo. 

 

    Pois bem. A dogmática jurídica, através da subsunção, não é mais 

suficiente para lidar com as situações, cada vez mais complexas. No caso citado no 

parágrafo anterior, denota-se a complexidade que pode revestir as lides apresentadas ao 

poder judiciário, quando a uma mesma hipótese há mais de uma norma incidindo, ou seja, 

várias premissas maiores, portanto, para apenas uma premissa menor. Dessa colisão aponta-
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se valores distintos e soluções diversas e contraditórias para a questão. Ainda, utilizando-se 

do exemplo citado, pelo critério subsuntivo, somente poderia ser possível a aplicação de 

uma premissa maior, descartando-se as demais. Tal fórmula não seria constitucionalmente 

adequada em razão do princípio instrumental da unidade da Constituição, na qual o 

intérprete não pode simplesmente optar por uma norma e desprezar outra, em tese também 

aplicável, como se houvesse hierarquia entre elas. Por tudo isso, a interpretação 

constitucional viu-se na imperiosa missão de desenvolver técnicas capazes de lidar com o 

fato de que a Constituição é um documento dialético – que tutela valores e interesses 

potencialmente conflitantes – e que princípios nela consagrados freqüentemente entram em 

rota de colisão.300 

 

    Não propriamente retratando a ponderação de interesses, mas de 

importância ilustrativa ao que ora se examina, João Maurício Adeodato ressalta a questão 

do “problema jurídico”, quando afirma que as relações jurídicas quase nunca confrontam o 

bem e o mal, o mocinho e o bandido, o lícito e o ilícito, uma vez que o direito, como 

comunicação humana interativa, reúne materiais axiológicos os mais diversos e 

antagônicos.301  

 

    Em obra do mencionado autor, traz-se um exemplo em que se depara 

com a idéia de problema, sem, contudo, haver uma resposta certa ou errada. No caso em 

que uma das partes, uma mulher irrepreensível, cujo único problema é não conseguir viver 

com um homem, da mesma forma exemplar, que, por seu turno, também não quer mais 

viver com a mesma, tendo como objeto do litígio a guarda dos filhos amorosos e 

extremamente unidos, mas acontece que a mãe acaba de receber proposta profissional 

irrecusável para se mudar para a Austrália e o pai não pode abandonar seus negócios no 

Brasil. Um vai ver os filhos crescerem ao longo dos anos, o outro passará férias com eles, 

                                                 
300 BARROSO, Roberto Luís e BARCELLOS, Ana Paula. O Começo da História. A Nova Interpretação 
Constitucional e o papel dos princípios no Direito Brasileiro, in A nova interpretação constitucional, 
ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro - São Paulo: Renovar, 2003, p. 345;  
301 ADEODATO, João Maurício. Ética e Retórica, para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: Saraiva, 
2002, p. 218. 
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em maravilhosos hotéis em Iterlaken ou Aruba, mas apenas férias. O juiz tem que dirimir 

esta lide, mas o problema é irresolúvel.302 

 

    A idéia de problema, para Viehweg, é “toda questão que 

aparentemente permite mais de uma resposta e que sempre exige um entendimento 

preliminar, de acordo com o qual assume o aspecto de questão que é preciso considerar 

com seriedade e para a qual é preciso buscar uma única resposta como solução”.303 

 

    Surge, portanto, como nova forma de interpretação constitucional 

para enfrentamento dos chamados casos difíceis ou problemas jurídicos, a técnica da 

ponderação, que consiste “em uma técnica de decisão jurídica aplicável a casos difíceis, em 

relação aos quais a subsunção se mostrou insuficiente, especialmente quando uma situação 

concreta dá ensejo à aplicação de normas de mesma hierarquia que indicam soluções 

diferenciadas”.304 

 

    Esta técnica, embora desenhe a idéia de balanceamento e 

sopesamento de bens, valores, interesses ou normas, deve revestir-se de um grau maior de 

raciocínio estruturante, como forma de se evitar arbitrariedades. Nesse intuito, descreve-se 

a ponderação como um processo trifásico. Na primeira etapa, cabe ao intérprete detectar no 

sistema as normas relevantes para a solução do caso, identificando eventual conflito entre 

as mesmas. Vale ressaltar que o conflito normativo pode operar-se entre regras e/ou 

princípios, explícitos ou implícitos. Ainda neste momento, deve atentar-se o interprete para 

a distinção entre dispositivos e normas, pois aqueles apenas resguardam um enunciado 

prescritivo, podendo conter uma ou mais de uma norma. O intuito desta etapa é facilitar o 

                                                 
302 ADEODATO, João Maurício. Ética e Retórica, para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: Saraiva, 
2002, p. 217; 
303 ATIENZA, Manuel. As razões do Direito. Trad. Maria Cristina Guimarães Cupertino. 2 ed., São Paulo: 
Landy Editora, 2002, p. 66; 
304 BARROSO, Roberto Luís e BARCELLOS, Ana Paula. O Começo da História. A Nova Interpretação 
Constitucional e o papel dos princípios no Direito Brasileiro, in A nova interpretação constitucional, 
ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro - São Paulo: Renovar, 2003, pp. 345-
346. 
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trabalho posterior de comparação entre os elementos normativos em jogo. Na segunda 

etapa, cabe o exame fático, ou seja, as circunstancias concretas do caso e sua interação com 

os elementos normativos. Neste momento, não se revela solução alguma aos casos, mas 

apenas a identificação dos mesmos. Em seguida, na terceira etapa, é que a ponderação irá 

singularizar-se, em contraposição à subsunção, pois, neste momento, devem-se apurar os 

pesos atribuídos aos diversos elementos em disputa e, portanto, o grupo de normas que 

deve preponderar no caso e o conseqüente grau de intensidade apropriado de aplicação. 

Todo esse processo intelectual tem como fio condutor o princípio instrumental da 

proporcionalidade ou razoabilidade. 305  

 

    O método da ponderação é extremamente impregnado de 

subjetivismo, pois poderá variar em função das circunstâncias pessoais do intérprete, não 

atingindo, portanto, o padrão desejável de objetividade, dando lugar a uma ampla 

discricionariedade. Entretanto, destacam-se algumas ponderações doutrinárias apontadas a 

seguir sobre um mínimo de objetividade possível na aplicação desta técnica.          

 

    Para que não se perca de vista o tema central do presente capítulo, 

recapitulamos a indagação outrora feita: como conciliar dois princípios contrapostos dentro 

de um mesmo ordenamento jurídico? Em particular, quem deve ceder espaço: o princípio 

do nemo tenetur se detegere, consubstanciado aqui simplesmente pelo direito de não se 

auto-incriminar no âmbito tributário ou o dever fundamental (princípio) de pagar impostos, 

enraizado em outro princípio específico, qual seja, o da capacidade contributiva?  

        

    Quando se fala em ponderação, a imagem que vem é a de um 

magistrado tendo que decidir diante de um complexo caso concreto, para o qual não há uma 

solução pré-concebida pelo ordenamento jurídico, ou, pior que isso, para o qual o 

                                                 
305 BARROSO, Roberto Luís e BARCELLOS, Ana Paula. O Começo da História. A Nova Interpretação 
Constitucional e o papel dos princípios no Direito Brasileiro, in A nova interpretação constitucional, 
ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro - São Paulo: Renovar, 2003, pp. 345-
346, pp. 347-348. 
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ordenamento sinaliza com soluções contraditórias diante das quais caberá a ele decidir o 

que fazer.  

 

    Ana Paula de Barcellos306 chama a atenção de que esses casos 

correspondem apenas a um momento da técnica da ponderação, mas apenas a um, ou a uma 

das formas possíveis de sua manifestação. Para ilustrar que há uma outra forma de 

ponderação, cita a autora o caso dos professores que se reúnem para debater sobre o 

conflito potencial que existe entre, e.g, a liberdade de imprensa e de informação e a 

intimidade, honra e vida privada. No encontro, diversos questionamentos são formulados na 

tentativa de demarcar as fronteiras de convivência desses bens protegidos 

constitucionalmente: a) quem se encontra em local público está em sua esfera pessoal de 

intimidade? b) atos considerados criminosos pertencem à esfera de privacidade ou 

podem/devem ser denunciados à opinião pública? c) a informação verdadeira e obtida de 

forma lícita pode ser proibida? e) a proteção à vida privada de titulares de cargos eletivos e 

artistas é menor que a assegurada a cidadãos comuns? 

 

    Ora, o que os professores em debate estão fazendo é uma ponderação, 

entretanto uma ponderação em abstrato. Muitos dos conflitos normativos que o texto 

constitucional sugere são percebidos em tese, num plano abstrato: livre iniciativa versus 

proteção do consumidor e proteção do meio ambiente; liberdade de informação e de 

imprensa versus intimidade, honra e vida privada e, em especial, o princípio de não se 

auto-incriminar versus o dever fundamental de pagar impostos. Busca-se aqui proceder 

a um raciocínio de natureza ponderativa para propor um parâmetro de solução, 

independentemente de um caso concreto. 

 

     A relevância do estudo da ponderação em abstrato dos conflitos 

reside justamente na possibilidade de conferir harmonia ao sistema que se encontra com 

                                                 
306 BARCELLOS, Ana Paula de. Alguns Parâmetros Normativos para a Ponderação Constitucional. In A nova 
interpretação constitucional. Ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. Luís Roberto Barroso 
(Coordenador), Rio de Janeiro-São Paulo: Renovar, 2003, pp. 60 e seguintes.  
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normas incongruentes, estabelecendo parâmetros que venham a ser propostos para conferir 

uma maior segurança e uniformidade à interpretação das normas constitucionais. Os 

cidadãos não podem depender cegamente de cada intérprete e de suas concepções 

pessoais.307 A história nos revela que depender de um poder ilimitado, sem controles, 

certamente este tenderá sempre a ser exercido abusiva e arbitrariamente. Entretanto, deve-

se ressaltar que a criação destes parâmetros não funcionará como elementos rígidos e 

imutáveis, mas como preferenciais, ou seja, poderá o intérprete afastá-lo diante de um caso 

concreto por razões particulares que sejam capazes de ilidir a presunção estabelecida nos 

mesmos308.   

 

    Aderimos à tese de Ana Paula de Barcellos, a qual estabelece dois 

parâmetros básicos para a superação dos conflitos normativos em abstrato. Segundo a 

mesma, dois parâmetros gerais devem ser utilizados: a preferência das regras 

(constitucionais e infraconstitucionais) que exalam princípios sobre os princípios em si 

e a preferência das normas constitucionais relacionadas com os direitos fundamentais 

e com a dignidade humana sobre as demais.309 À medida que formos analisando a 

proposta apresentada, abordaremos tais premissas diante do interesse de nossa investigação, 

qual seja, a superação do conflito em nosso sistema jurídico do direito de não produzir 

provas contra si mesmo e o dever fundamental de pagar impostos, este último aqui 

visualizado a partir do dever de prestar informações fiscais quando requeridas pela 

autoridade pública.  

                                                 
307 Embora não retratando propriamente o tema em exame, destaca João Maurício Adeodato que na atual 
postura do positivismo, fundamentalmente construído sob a ética da tolerância, o debate sobre questões legais 
é de fundamental importância para a construção do Direito, baseado na comparação de opiniões e não na 
busca de uma verdade. Entretanto, tal debate não pode estar totalmente desvinculado de parâmetros, pois a 
confiabilidade nos interesses em discussão pode afigurar altamente problemática, surgindo, portanto, a 
necessidade de instituições que garantam limites a essas paixões e interesses individuais. Ou seja, há a 
necessidade de parâmetros mínimos como forma de limitar os abusos. E é dessa perspectiva que surgem os 
parâmetros elencados pela autora em exame ao conflito normativo e principiológico em análise. 
ADEODATO, João Maurício. Ética e Retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: Saraiva, 
2002, p. 200; 
308 Nesse momento em que o intérprete e o aplicador do Direito afasta um dos parâmetros pré-estabelecidos, 
deve-se primar, como única forma de racionalizar o direito, pela descrição analítica da motivação, pois sem a 
mesma, o direito estará sujeito a critérios puramente sentimentais dos julgadores; 
309 BARCELLOS, Ana Paula de. Alguns Parâmetros Normativos para a Ponderação Constitucional. In A nova 
interpretação constitucional. Ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. Luís Roberto Barroso 
(Coordenador), Rio de Janeiro-São Paulo: Renovar, 2003, p. 62.  
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    O primeiro parâmetro proposto é o de que as regras, constitucionais e 

infraconstitucionais, têm preferência sobre os princípios constitucionais. Tal afirmação 

parece encontrar-se em desarmonia com tudo o que vimos expondo no presente trabalho, 

tendo em vista que defendemos a superioridade axiológica dos princípios dentro do sistema 

jurídico e que estes servem como diretrizes ao ordenamento jurídico, segundo as linhas 

ainda não abordadas de Celso Antônio Bandeira de Mello:  

 

“Princípios é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, 

verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre 

diferentes normas (...) Violar um princípio é muito mais grave do que 

transgredir uma norma. A desatenção ao princípio implica ofensa não 

apenas a um específico mandamento obrigatório, mas todo o sistema de 

comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, 

conforme o escalão do princípio atingido, porque representa insurgência 

contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais”.310  

 

    Entretanto, à medida que formos evoluindo na construção deste 

parâmetro, ver-se-á que a indicação das regras como preferenciais sobre os princípios, não 

está em desacordo com quaisquer axiomas da moderna teoria dos princípios. 

 

    Pois bem. Vimos que as regras descrevem comportamentos, sem se 

preocuparem, diferentemente, dos fins que as condutas descritas procuram atingir. Já os 

princípios, ao contrário, estabelecem estados ideais, objetivos a serem alcançados, sem 

explicitarem as condutas necessárias que devem ser realizadas para que esse fim seja 

atingido. Seguindo os passos da mencionada autora, Ana Paula de Barcellos, as regras 

produzem efeitos concretos, enquanto que os princípios procuram atingir efeitos 

relativamente indeterminados. Cita como exemplo para ajudar a esclarecer o que se afirma: 

a regra que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos, a 

                                                 
310 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Elementos de direito administrativo. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1986, p. 230. 



 167

qual pretende produzir efeito específico, qual seja, nenhum menor de dezoito anos poderá 

realizar trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, mesmo que ainda seja necessário uma 

definição técnica do que seja insalubre. O mesmo acontece com a regra que afirma que aos 

sindicatos caberão a defesa, judicial ou extrajudicial, dos direitos e interesses coletivos ou 

individuais da categoria. O efeito pretendido pela norma é que o sindicato possa participar 

de uma demanda judicial, administrativa ou de qualquer outra natureza, em nome da 

categoria. Com isso demonstra-se o efeito concreto e específico das regras.  

 

    Por outro lado, os princípios possuem efeitos relativamente 

indeterminados porque visam a preservar ou alcançar determinado fim, mas não 

especificam meios indispensáveis ou necessários para se alcançá-lo. Para que fique mais 

claro, o princípio da dignidade da pessoa humana proíbe, certamente, a conduta de matar 

alguém, entretanto, não há uma descrição no texto normativo de condutas que visem 

preservar tal preceito, mas sim regras que caminham nesse sentido. Há, em verdade, uma 

indeterminação quanto às variadas formas de se alcançar aquele efeito. É o que ocorre com 

o princípio, inserido no contexto da ordem econômica, que consiste na busca do pleno 

emprego. Não há propriamente uma indeterminação dos efeitos pretendidos, pois estes 

estão nítidos, ou seja, o de que todos tenham emprego. Entretanto, em tese, esse efeito pode 

ser atingido das mais variadas formas: através das frentes de trabalho pelo Estado; o 

incentivo a pequenas e médias empresas; o aparelhamento da infra-estrutura, que atrairá as 

empresas que, por sua vez, gerarão empregos; o investimento no turismo. Em outras 

palavras, o dispositivo que exala um princípio, geralmente não aponta um meio a ser 

empregado. Nada impede, contudo, que o princípio estabeleça comandos descritivos de 

condutas. E isto é o que ocorre com o princípio ora em destaque em nosso trabalho, o 

princípio de que ninguém é obrigado a se auto-incriminar, produzindo provas contra si 

mesmo. 

 

    O inciso LXIII do artigo 5˚ da Constituição Federal estabelece que “o 

preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado (...)”. Ora, 

vimos que tal dispositivo reflete o princípio do nemo tenetur se detegere ou, simplesmente, 
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o de que o cidadão não pode ser coagido a produzir provas que futuramente lhe possam ser 

desfavoráveis. Por outro lado, à medida que resguarda tal princípio fundamental, assegura 

diretamente uma forma de se alcançar tal objetivo, qual seja, a de que a autoridade pública 

deverá informar ao acusado de que lhe está sendo imputado alguma tipificação penal e que 

em tal procedimento poderá o mesmo resguardar-se em silêncio. 

 

    Em verdade, alguns princípios resguardam um núcleo específico, 

quando assim estabelecem, a princípio, no plano constitucional, condutas a serem 

objetivamente observadas pelos destinatários. Dito de forma direta, certos princípios podem 

ter sua estrutura, quanto aos efeitos que pretendem produzir, como dois círculos 

concêntricos. O círculo interior, correspondendo a um núcleo mínimo de sentido do 

princípio, que, por decorrer do consenso geral, acaba por se tornar determinado e, 

conseqüentemente, adquire a natureza de regra. E o círculo intermediário entre o círculo 

interno e o externo (a coroa circular) seria o espaço reservado à deliberação democrática; 

esta é que definiria o sentido, dentre os vários possíveis em uma sociedade pluralista, a ser 

atribuído ao princípio a partir de seu núcleo. A estrutura, portanto, destes princípios, na 

realidade, funcionam não só como princípios propriamente ditos, mas também como regras 

em relação a sua área nuclear.311 Tendo em vista tal raciocínio, ilustramo-lo a partir do 

emprego do princípio do direito ao silêncio, esculpido no inciso LXIII do art. 5˚ da 

Constituição Federal:         

         

      

 

     

 

            O preso será informado de seu direito de permanecer calado.                          
                                                                  O princípio do nemo tenetur se detegere. 

                                                 
311 BARCELLOS, Ana Paula de. Alguns Parâmetros Normativos para a Ponderação Constitucional. In A nova 
interpretação constitucional. Ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. Luís Roberto Barroso 
(Coordenador), Rio de Janeiro-São Paulo: Renovar, 2003, p. 75. 
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    A partir desta estrutura do princípio jurídico, pode-se, ainda, 

conceber mais facilmente o que foi objeto de estudo no primeiro capítulo, em especial o 

modo de aplicação dos princípios e das regras jurídicas. A noção, em particular, de 

Dworkin assevera que as regras são aplicadas do modo “tudo ou nada”, em contra partida, 

os princípios admitem ponderações, admitindo-se uma aplicação “mais ou menos” ampla 

de acordo com as possibilidades fáticas e jurídicas. Daí surgem as ponderações, em 

especial, referentes ao segundo círculo, ou seja, aquele não correspondente ao núcleo. 

    Pois bem. Sabendo-se que a área não nuclear de um princípio jurídico 

pode ser ponderada, para uma perfeita otimização dos mesmos, surgem outros princípios 

opostos que procuram igualmente se maximizar, daí a necessidade eventual de ponderá-los. 

Por outro lado, as regras também podem excepcionar a aplicação de um princípio em 

determinado ponto. Frise-se no tocante à área não nuclear.  

 

    Portanto, diante dessas constatações sobre a estrutura das espécies 

normativas, explicita-se um dos parâmetros em abstrato para a possível solução de uma 

colisão principiológica, em especial do confronto entre: o princípio de não produzir provas 

contra si mesmo versus o dever de pagar impostos.  

 

    Constata-se que no princípio de não produzir provas contra si mesmo, 

extraído do preceito contido em um dos incisos constitucionais já citado do artigo 5˚, o 

núcleo é, essencialmente, uma regra que garante ao preso o direito de permanecer calado. 

Ora, viu-se no capítulo segundo, no momento em que se estabeleceu a distinção entre 

ilícitos penais e administrativos, embora sob a perspectiva estritamente formal, que a 

incidência de uma norma penal pode estabelecer a privação de liberdade de um indivíduo, 

resguardado através do devido processo judicial e que somente as normas penais podem ser 

revestidas desta espécie de pena. Dessa forma, toda norma jurídica penal que venha recair 

sobre o descumprimento da relação jurídica tributária, quer seja através do não 
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recolhimento do tributo, ou mesmo da desobediência aos deveres tributários instrumentais, 

dentre eles o dever de fornecer dados ao fisco, torna o ilícito administrativo-tributário em 

ilícito penal-tributário, pois, como “pano de fundo”, há a incidência da sanção penal. Nada 

mais é que um procedimento administrativo-tributário sob ameaça de um futuro processo 

penal em caso de desobediência da norma tributária.  

 

    Há essas situações, o núcleo essencial do princípio que resguarda o 

direito de não produzir provas contra si mesmo não pode ser turbado, pois a incidência 

deste preceito é devidamente reconhecida segundo intimidação de uma sanção penal, em 

especial da pena privativa de liberdade.    

 

   Em contrapartida, o núcleo não essencial do preceito, desenhado na 

ilustração acima, faz com que o preceito também possa ser aplicado a outras vertentes 

jurídicas, dentre elas a esfera administrativo-tributária. Entretanto, por se tratar da área não 

nuclear, pode sofrer restrições impostas pela conjugação de outros princípios consagrados 

em nossa ordem constitucional. E neste momento, surge o dever fundamental de pagar 

impostos, princípio de nosso sistema jurídico, concorrendo diretamente, especialmente na 

esfera administrativo-tributária, como diretriz básica.  

 

    Em verdade, o preceito que determina o nemo tenetur se detegere 

esbarra no princípio da capacidade contributiva que irá frear a aplicabilidade irrestrita 

daquele princípio, defendendo valores importantes que estão em jogo, pois não se trata de 

pura fiscalidade, mas o fisco, quando requer esclarecimentos ou informações ao 

contribuinte, está na busca do verdadeiro potencial contributivo do administrado ao custeio 

das despesas e investimentos públicos, objetivando um fim maior: a redistribuição da renda, 

em busca dos mais altos dos valores, a dignidade da pessoa humana.    

 

    Desse modo, o dever fundamental de pagar impostos, como vimos, 

corolário do princípio da capacidade contributiva, embasa o exercício legal da autoridade 
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fiscal na exigência de informações (dados, livros fiscais, planilhas,...) que possam mensurar 

a real capacidade contributiva dos cidadãos.  

 

    Entretanto, tal exigência não pode turbar o núcleo do princípio do 

direito de não produzir provas contra si mesmo, ou seja, toda vez que o dever fundamental 

de pagar impostos estiver amparado em norma penal que possa conduzir o cidadão ao 

cometimento de um ilícito criminal, o princípio do nemo tenetur se detegere deve se 

sobrepor. Em termos práticos, quando o descumprimento de uma norma tributária (ilícito 

tributário), que defina a “obrigação acessória” de prestar informações ao fisco, estiver 

amparada sob o manto de uma sanção penal através da pena privativa de liberdade (ilícito 

penal), deve-se sobrepor o direito de não produzir provas contra si mesmo. Todavia, 

quando o descumprimento da norma tributária (ilícito tributário) ensejar uma sanção 

administrativa (ilícito administrativo), consubstanciada em multa ou em restrição de 

direitos, cabe fazer a imbricação dos princípios de não declarar contra si mesmo e o dever 

fundamental de pagar impostos, sobressaindo-se este último em razão do interesse de que 

todos devam suportar um percentual da carga tributária, em obediência a outro princípio 

maior, a igualdade, privilegiando aqueles que honesta e voluntariamente cumprem com 

seus deveres.312  

  

   Em síntese, a nosso juízo, se o poder investigativo, materializado no 

pedido de informações, estiver adstrito ao âmbito administrativo-tributário, baixo uma 

sanção de multa ou restritiva de direitos, sem que qualquer descumprimento atinja ou 

tipifique uma norma penal (com pena privativa de liberdade), há que se levar em 

consideração os valores e princípios abrangidos por esta vertente do direito, incluindo, 

portanto, a capacidade contributiva como diretriz básica do Estado Democrático de Direito. 

Por outro lado, admitindo-se que a inobservância do dever de informar culmine em uma lei 

penal, inclusive sob ameaça da pena privativa de liberdade, como no caso brasileiro, o 
                                                 
312 A legislação brasileira estabelece que deixar de fornecer esclarecimentos quando exigidos pela autoridade 
pública é infração administrativo tributária, cita-se a alínea “a” do § 2˚ do art. 44 da Lei nº 9.430/1996. 
Entretanto, a legislação penal-tributária absorve este delito e tipifica-o no parágrafo único do art. 1˚ da Lei nº 
8.137/1990, estabelecendo, inclusive, a culminação da pena privativa de liberdade de 2(dois) a 5(cinco) anos 
mais a multa.  
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princípio da capacidade contributiva não poderá vulnerar o núcleo do princípio do nemo 

tenetur se detegere. Graficamente poderíamos assim definir: 

 

Âmbito administrativo-tributário                                       Âmbito penal-tributário 

 

 

 

 

                                                                              

 

    Nemo tenetur se detegere         Princ. Cap. Contributiva                    Nemo tenetur se detegere          Princ. Cap. Contributiva 

    “permanecer calado”                regras – deveres instrumentais            “permanecer calado”               regras – deveres instrumentais 

 

 

Obs.:1. No âmbito administrativo-tributário sancionador, a regra que determina o dever de 

prestar informações solicitadas pelo fisco não atinge o núcleo do princípio do nemo tenetur 

se detegere, pois, neste caso, não há possibilidade dogmática de se impor a pena privativa 

de liberdade, mas sim a multa ou a pena restritiva de direitos (1˚ gráfico); 

 

Obs.:2. No âmbito penal, a regra que determina o dever de prestar informações solicitadas 

pelo fisco atinge o núcleo do princípio do nemo tenetur se detegere, pois ninguém pode ser 

compelido a colaborar com sua incriminação no âmbito penal, ainda mais quando tal 

vertente jurídica impõe a pena privativa de liberdade. Dessa forma, a regra não deve ser 

considerada válida (2˚ gráfico).  

                                     

    Em sendo assim, obedece-se ao primeiro parâmetro elencado, de que 

as regras inseridas no núcleo de um princípio devem se sobrepor sobre princípios 
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contrapostos. É o que ocorre no âmbito penal, pois a regra que assegura ao preso o direito 

de permanecer calado não pode sofrer a interferência do princípio da capacidade 

contributiva, princípio este que tem sentido e alcance no âmbito administrativo-tributário. 

A ponderação não atinge o núcleo do princípio, mas sim a área não nuclear.  

 

    Em se tratando do âmbito administrativo-tributário sancionador, 

áreas não nucleares de princípios se chocam, tendo em vista que neste ambiente não se 

admite a pena privativa de liberdade, conforme foi visto no ponto 2.7, devendo, portanto, 

haver uma ponderação entre os bens juridicamente tutelados: capacidade contributiva x 

direito de não se auto-incriminar. E dessa ponderação, a nosso juízo, conclui-se que no 

âmbito administrativo-tributário sancionador está em jogo a igualdade de que todos devem 

contribuir às despesas e investimentos públicos e de outro lado o patrimônio individual do 

contribuinte (quer seja pessoa física ou jurídica).  O direito para adquirir eficácia repressiva 

e preventiva contra abusos e fraudes fiscais, no intuito de se evitar impunidades amparadas 

no uso indiscriminado do direito de não declarar contra si mesmo, deve primar pelo efeito 

patrimonial que o sujeito passivo terá que suportar através das multas, das presunções e 

arbitramentos do crédito tributário. Veja-se a lição de Helenilson Cunha Pontes a respeito 

das sanções tributárias, de cujas linhas se depreende a conjugação necessária ao princípio 

da capacidade contributiva, fazendo com que possamos concluir em torno da ponderação 

entre o dever de pagar impostos e o nemo tenetur se detegere no intuito de se preservar a 

igualdade tributária, privilegiando aqueles que honestamente honram suas obrigações 

fiscais: principais ou “acessórias”: 

 

“As sanções tributárias quase sempre objetivam realizar o 

interesse público consistente na arrecadação das receitas indispensáveis ao 

custeio dos serviços e investimentos públicos. Neste sentido, as sanções 

tributárias constituem nada mais do que um instrumento de busca da 

concretização do princípio da capacidade contributiva, consubstanciado no 

comando normativo segundo o qual todos devem concorrer para o custeio 
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dos gastos públicos na medida das suas respectivas possibilidades, medida 

esta que é dada pela lei tributária”.313 

 

    Fazendo-se um paralelo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o 

caso das inconstitucionalidades da Medida Provisória n˚ 173, de 18.03.1990, que vedava a 

concessão de liminar em Mandados de Segurança e em Ações Ordinárias e Cautelares 

decorrentes de um conjunto de outras Medidas Provisórias neste mesmo intuito, bem como 

proibia a execução de sentenças proferidas em tais ações antes de seu trânsito em julgado, 

por afronta genérica ao princípio do acesso à justiça ou o preceito da inafastabilidade do 

controle judicial, adentrou no mérito daquilo que se vem debatendo neste momento.314 

 

    Entendeu, em síntese, o Supremo Tribunal Federal que as restrições 

impostas à concessão de liminares ou medidas congêneres não impedia o acesso do cidadão 

ao Poder Judiciário. Em outras palavras, e adaptando ao contexto em discussão, opinou o 

referido Tribunal pela não vulneração do núcleo do princípio da inafastabilidade do Poder 

Judiciário, tendo em vista que aos cidadãos ainda continua resguardado o direito, a 

qualquer tempo, de pleitear judicialmente as medidas que entenderem plausíveis. Ou seja, 

uma regra poderá validamente restringir um princípio até um determinado ponto, mas não 

além dele. E esta fronteira reside no núcleo do princípio.        

     Em conclusão, poder-se-ia assim dizer que há duas possibilidades 

em que as regras estão entrando em confronto com preceitos constitucionais. No primeiro 

caso o choque poderá se dá com o núcleo de um determinado princípio; no segundo, com a 

área não nuclear do princípio. Quando a regra viola o núcleo de um princípio 

constitucional, haverá simples inconstitucionalidade da regra, é o que ocorre com a norma 

penal que incrimina o indivíduo com a pena privativa de liberdade pelo não fornecimento 

                                                 
313 PONTES, Helenilson Cunha. O princípio da Proporcionalidade e o Direito Tributário. São Paulo: 
Dialética, 2000, p. 135; 
314 BARCELLOS, Ana Paula de. Alguns Parâmetros Normativos para a Ponderação Constitucional. In A nova 
interpretação constitucional. Ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. Luís Roberto Barroso 
(Coordenador), Rio de Janeiro-São Paulo: Renovar, 2003, p. 82 e seguintes. 
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de informações de interesse do Estado. 315 No segundo caso, quando a oposição se dá entre 

a regra e a área não nuclear de um princípio, em geral, a regra permanecerá sendo 

considerada válida, na qualidade de opção legítima do legislador democrático.316 E neste 

último caso é o que ocorre com as disposições normativas administrativo-tributárias que 

exigem do contribuinte deveres tributários instrumentais, como prestar informações, 

declarações ou não dificultar fiscalizações, sob pena de cominações sancionatórias, ou seja, 

estas regras, ao colidirem com a área não nuclear do princípio do nemo tenetur se detegere, 

devem ser ponderadas a este princípio, fazendo com que aquelas possam conviver em 

harmonia na complexidade normativo-jurídica. 

 

    Entretanto, em peculiar situação encontra-se nossa legislação penal, 

conforme já elucidamos. Na ânsia de coibir as infrações administrativo-tributárias, acabou 

por agasalhar tais delitos como infrações penal-tributárias. É o que se pode observar da Lei 

nº 8.137/1990, que define os crimes contra a ordem tributária, em especial o parágrafo 

único do artigo primeiro da mencionada norma. Ora, em sendo assim, e conforme tudo o 

que vimos expondo no decorrer do trabalho, o nemo tenetur se detegere tem aplicação 

irrestrita em procedimentos penais que possam desencadear a incriminação do indivíduo à 

pena privativa de liberdade, pois a legislação penal absorve a infração antes puramente 

administrativo-tributária, para tipificá-la como delito penal, incluso com a pena privativa de 

liberdade.  Nesse caso, há a nítida relação causal entre o não fornecimento de informações 

ao fisco e a tipificação penal, o que nos faz defender a inconstitucionalidade do parágrafo 

único do artigo primeiro desta lei. 

    Em síntese, a punibilidade pelo não fornecimento de informações 

fiscais por parte do contribuinte, sujeito passivo da relação jurídico-tributária, deve estar 

restrita ao âmbito administrativo-tributário, impondo a penalidade da multa e para a 

apuração do crédito tributário, as medidas pertinentes, como a presunção e o arbitramento 

do valor a ser percebido pelo Fisco. Afastando, portanto, a absorção desta conduta do 

                                                 
315 É o caso do parágrafo único do art. 1˚ da Lei nº 8.137/90. Ratificamos aqui o entendimento já esboçado no 
ponto 8 (oito) do segundo capítulo sobre a inconstitucionalidade de tal dispositivo; 
316 BARCELLOS, Ana Paula de. Alguns Parâmetros Normativos para a Ponderação Constitucional. In A nova 
interpretação constitucional. Ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. Luís Roberto Barroso 
(Coordenador), Rio de Janeiro-São Paulo: Renovar, 2003, p. 90. 
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contribuinte como delito, inclusive com a pena privativa de liberdade, por afronta ao direito 

ao silêncio. Por outro lado, a única forma de se criminalizar a conduta de não fornecimento 

de informações fiscais quando solicitadas pelas autoridades públicas é através do delito de 

desobediência, tipificado no artigo 330 do Código Penal, dirigido a terceiros que venham a 

ser notificados para que informem dados sobre o sujeito passivo da relação tributária, mas 

nunca ao próprio contribuinte. Para que fique bem claro, a despenalização aqui defendida é 

unicamente em razão da conduta de não prestação de informações pelo sujeito passivo da 

relação jurídico-tributária através da pena privativa de liberdade. Entretanto, sob tal 

inobservância, de não atendimento às notificações impostas pelo fisco, é perfeitamente 

possível coagir, sob pena da cominação da pena privativa de liberdade, os terceiros que 

com o sujeito passivo da relação jurídico-tributária mantenham conexão, devidamente 

enquadrados no artigo 330 do Código Penal317, pelo crime de desobediência. E, ainda, no 

tocante ao crime propriamente de sonegação fiscal, este sim deve ser tipificado como delito 

da mais alta gravidade, punido com a pena privativa de liberdade nos moldes análogos aos 

crimes contra a Administração Pública.               

 

    Retornando aos parâmetros preferenciais propostos para se superar 

um conflito normativo entre princípios no sistema jurídico, apresenta-se a prevalência das 

normas que assegurem diretamente direitos fundamentais sobre as que não apresentam. 

 

    A igualdade hierárquica entre as normas constitucionais, no plano 

dogmático, já foi enunciada pelo Supremo Tribunal Federal no intuito de assegurar a 

preservação da unidade constitucional, ao rejeitar a alegação de inconstitucionalidade de 

normas do ADCT.318 Entretanto, conforme registramos anteriormente, posição defendida 

por alguns autores319, é certo que determinadas normas constitucionais desempenham 

                                                 
317 “Desobedecer a ordem legal de funcionário público: pena – detenção, de 15 (quinze) dias a 6 (seis) meses, 
e multa”;  
318 RE 160486/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 09.06.1995; 
319 DANTAS, Ivo. Constituição Federal – Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Renovar, 1994, vol. I; BRITTO, 
Carlos Ayres. Teoria da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 167; e do mesmo autor: As Cláusulas 
Pétreas e sua Função de Revelar e Garantir a Identidade da Constituição. Apud Carmem Lúcia Antunes 
Rocha. Perspectivas do Direito Público. Estudos em Homenagem a Miguel Seabra Fagundes. Belo Horizonte: 
Del Rey, 1995. 
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funções diferentes ou são dotadas de uma superioridade axiológica quando comparadas 

com outras. 

 

    Tal superioridade axiológica se destaca em razão do próprio conteúdo 

das normas constitucionais. Não há dúvidas de que algumas das normas inseridas no bojo 

da Constituição apenas estão ali figuradas por uma opção meramente formalista do 

legislador constituinte. Veja-se uma comparação entre o caput do artigo 5˚, que revela o 

princípio da isonomia, e o texto do artigo 242, § 2˚, que reza: “o Colégio Pedro II, 

localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal.” 

 

    Portanto, é de se notar que, principalmente na Constituição brasileira, 

há normas que se revestem de maior importância ao sistema que outras. Ademais, dentre 

estas normas que espelham uma maior relevância ao ordenamento jurídico, destaca-se a 

centralidade dos direitos fundamentais e, principalmente, da dignidade da pessoa humana: 

“na realidade, o reconhecimento da centralidade da dignidade da pessoa humana e dos 

direitos fundamentais é um fenômeno global, sendo possível verificar que os autores que 

propõem as mais diversas formas de concepção e organização da sociedade trabalham 

sempre com esse axioma”.320 

 

    A própria concepção atual do modelo democrático não pode mais 

estar atrelada unicamente como o governo da maioria, mas, antes de tudo, deve refletir a 

dignidade da pessoa humana como paradigma principal de um Estado Democrático de 

Direito. A Constituição brasileira, no preâmbulo, reflete o interesse prioritário dos direitos 

fundamentais, para, logo em seguida, resguardar, dentre os princípios fundamentais da 

República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana.321 A idéia de dignidade da 

                                                 
320 BARCELLOS, Ana Paula de. O mínimo existencial e algumas fundamentações: John Rawls. Michael 
Walzer e Robert Alexy. in TORRES, Ricardo Lobo (Organizador). Legitimação dos direitos Humanos. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2002; 
321 “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um 
Estado Democrático de Direito, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem 
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pessoa humana se profere em dois pilares básicos: condições materiais dignas de 

subsistência e liberdade. A percepção da centralidade do princípio chegou à jurisprudência 

dos Tribunais Superiores, onde já se assentou que “a dignidade da pessoa humana, um dos 

fundamentos do Estado Democrático de Direito, ilumina a interpretação da lei ordinária”.322 

 

    Em sendo assim, verificando-se um conflito que exija a ponderação, 

terão preferência as normas que atribuam direitos fundamentais ou diretamente resguardem 

a dignidade da pessoa humana.  

 

    Ora, o objeto do nosso estudo se centra na colisão principiológica 

entre o direito do cidadão de não produzir provas contra si mesmo versus o dever de pagar 

impostos, consubstanciado este último no dever de colaborar com informações à autoridade 

fiscal.  

 

    Vimos, anteriormente, mais precisamente no capítulo segundo, que o 

direito ao silêncio é um princípio fundamental (direito fundamental), apoiado na postura 

antinatural de se exigir do indivíduo que ele mesmo forneça a base de prova de sua 

incriminação, tendo como sustentáculo deste preceito diversas matizações, como o devido 

processo legal, o contraditório, a ampla defesa e, essencialmente, a dignidade da pessoa 

humana.323 E seguindo a linha de raciocínio apresentada324, o parâmetro utilizado para 

dirimir uma colisão principiológica é o dos direitos fundamentais como preferenciais, ou 

seja, em princípio, deve-se primar pela preponderância do direito de não produzir provas 

                                                                                                                                                     
interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sob a proteção de Deus, a 
seguinte Constituição da República Federativa do Brasil.” Preâmbulo. Art. 1˚ (...) III- dignidade da pessoa 
humana; 
322 STJ, HC 9.892-RJ, DJ 26.03.01. Ver BARROSO, Luís Roberto e BARCELLOS, Ana Paula de. O começo 
da história. A nova interpretação constitucional e o papel dos princípios fundamentais no direito brasileiro. In 
A nova interpretação constitucional. Ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. Luís Roberto 
Barroso (Coordenador), Rio de Janeiro-São Paulo: Renovar, 2003, p. 372; 
323 QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito de não produzir provas contra si mesmo: (o princípio nemo tenetur se 
detegere no processo penal). São Paulo: Saraiva, 2003, pp. 68 ss; 
324  BARCELLOS, Ana Paula de. Alguns Parâmetros Normativos para a Ponderação Constitucional. In A 
nova interpretação constitucional. Ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. Luís Roberto 
Barroso (Coordenador), Rio de Janeiro-São Paulo: Renovar, 2003. 
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contra si mesmo ante o empreendimento fiscalizador que visa a assegurar a capacidade 

contributiva, revestido sob o manto penal-tributário, que culmine a pena privativa de 

liberdade pela inobservância do dever de prestar informações.  

 

    Enfim, alcançamos o objetivo de nosso trabalho, que consiste na 

determinação do sentido e alcance do nemo tenetur se detegere ao âmbito tributário. Em 

outras palavras, pode a Administração Pública coagir o contribuinte sob a ameaça da 

imposição da multa (ou outras medidas administrativas) a prestar informações fiscais? Ou, 

ainda, pode a Administração Pública coagir o contribuinte a prestar informações fiscais sob 

a ameaça da pena privativa de liberdade? 

 

    A resposta à primeira das indagações é afirmativa, em atendimento a 

valores também consagrados pela ordem constitucional, qual seja, o dever fundamental de 

pagar impostos, consubstanciado na capacidade contributiva. Pensar o contrário deixaria a 

Administração Pública de “mãos atadas” frente à sonegação fiscal, pois estaria esta 

dependente da boa vontade do contribuinte em prestar as devidas declarações. Por isso, faz-

se imprescindível a imposição de multas (e outras medidas administrativas), como meio 

preventivo dirigido ao contribuinte, pois sabe este que, não cumprindo com suas obrigações 

tributárias principais, quando notificado a prestar declarações sobre o recolhimento dos 

tributos devidos ou dados pertinentes, o seu descumprimento acarretará a imposição de 

multas, o arbitramento ou, ainda, a presunção do crédito tributário, afora as cominações 

penais (privativas de liberdade, posteriormente apuradas em juízo sobre a falta de 

recolhimento dos tributos). Evitando-se, assim, futuras infrações. Em caso contrário, 

sabendo o contribuinte da impossibilidade jurídica de se apurar o verdadeiro quantum a ser 

recolhido pelo fisco, facilita-se a evasão fiscal e a impunidade. Nesse momento, prima-se 

pela técnica ponderativa entre os princípios em confronto, harmonizando-os conforme os 

valores ditados pela Constituição. É razoável impor a multa (e outras medidas 

administrativas) ao cidadão que não colabora com as exigências fiscais de prestar 

informações, mesmo que estas lhes sejam desfavoráveis.   
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    Por outro lado, em atendimento à segunda indagação, é inadmissível 

que se utilize da pena privativa de liberdade (âmbito penal) como ameaça a que o 

contribuinte forneça tais esclarecimentos quando solicitados pela autoridade fiscal, pois, 

assim, ofende o núcleo do princípio do direito de não declarar contra si mesmo, núcleo este 

delineado pelo inciso LXIII do art. 5˚ da Constituição Federal, “o preso tem o direito de 

permanecer calado”, segundo exegeses doutrinária e jurisprudencial já abordadas. Entender 

possível tal exigência jurídica é extirpar o preceito do direito ao silêncio de nosso 

ordenamento jurídico. E desse entendimento, acolhe-se a tese majoritária de que o 

parágrafo único do art. 1˚ da Lei nº 8.137/1990, que define os crimes contra a ordem 

tributária, deve ser rechaçado de nosso ordenamento jurídico a partir de sua declaração de 

inconstitucionalidade.325  

 

    A criminalização dos delitos de sonegação fiscal é uma verdade na 

realidade brasileira e que deve ser preservada pelo legislador, ou seja, quanto aos crimes de 

evasão tributária deve-se manter a mais dura das penas, a privativa de liberdade. Entretanto, 

quanto à penalização da conduta de não colaborar com o fisco pelo sujeito passivo da 

relação jurídico-tributária, tal comportamento sancionatório deve estar restrito ao âmbito 

administrativo-tributário, sob a ameaça de sanções de multa, restritivas de direitos e o 

conseqüente arbitramento ou presunção do crédito tributário. O legislador, ao criminalizar 

tais comportamentos do contribuinte, só está demonstrando o fracasso do próprio sistema 

fiscal, buscando meios mais céleres e práticos de atemorizar o contribuinte, em total 

desrespeito a princípios constitucionais, em especial o direito ao silêncio.               

 

       
                                                 
325 A majoritária doutrina coaduna o entendimento de que o parágrafo único do art. 1˚ da Lei nº 8.137/90 é 
Inconstitucional. QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito de não produzir prova contra si mesmo: (o princípio 
nemo tenetur se detegere e suas decorrências no processo penal). São Paulo: Saraiva, 2003; PONTES, 
Helenilson Cunha. O Direito ao Silêncio no Direito Tributário in Tributos e direitos fundamentais. 
Coordenador Octavio Campos Fischer. São Paulo: Dialética, 2004; MACHADO, Hugo de Brito. Crimes 
contra a Ordem Tributária, 4 ed., in MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coordenador). São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2002; ALVARENGA, Aristides Junqueira. Crimes contra a Ordem Tributária, 4 ed., in MARTINS, 
Ives Gandra da Silva (Coordenador). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002; dentre outros.  
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CONCLUSÃO 
 
 
    Neste momento não pretendemos fazer um resumo conclusivo da 

matéria exposta no transcurso da dissertação, mas sim ponderar nossas conclusões com 

base em indagação constantemente suscitada no trabalho e que incentivou a pesquisa ora 

realizada: pode o sujeito passivo da relação tributária, sob a proteção do inciso LXIII do 

artigo 5˚ da Constituição Federal, negar-se a prestar informações aos agentes fiscais sobre 

questões que poderão incriminá-lo?  

 

    Como se viu, essencialmente abordado no primeiro capítulo, o 

dispositivo constitucional mencionado assegura ao preso o direito de permanecer calado. E 

que, em verdade, tal enunciado normativo acolhe em seu contexto um conteúdo 

predominantemente principiológico, pois trata de prerrogativa advinda dos ideais 

Iluministas, e que fomentou mais um dos inúmeros direitos e liberdades individuais 

estabelecidos no catálogo dos direitos fundamentais: o direito ao silêncio. 

 

    Em razão de tal natureza jurídica, “o direito de permanecer calado” 

adquiriu sentido e alcance mais amplo que aparentemente se pressupõe ao analisar a letra 

pura e fria do texto constitucional: “é assegurado ao preso o direito de permanecer calado”. 

Sendo assim, a acepção adquirida pelo dispositivo absorve a noção não só de “preso”, mas 

de qualquer indivíduo que esteja sendo submetido a procedimento investigativo estatal, no 

bojo de processo penal ou mesmo de procedimentos extra-penais, como ocorre, por 

exemplo, na fase inquisitorial do inquérito policial. Essa idéia, importada da doutrina 

internacional, fora integralmente acolhida por nossa doutrina e jurisprudência.  

 

    Nesse passo, a amplitude do significado que o princípio adquiriu, em 

tese, pela sua própria natureza jurídica, tornou imprescindível sua extensão a todo o 

ordenamento jurídico, ou seja, a inserção do preceito é uma ordem constitucional ao âmbito 

penal, administrativo, ambiental, tributário, quando estes estiverem engendrados na 

concepção sancionatória, pois, como princípio, fruto da primeira dimensão do catálogo dos 
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direitos e liberdades individuais, admiti-lo ao âmbito estritamente penal, sem difundi-lo ao 

sistema jurídico, é turbar seu verdadeiro sentido.    

 

    Essa impressão é a que o princípio deixa transparecer, apoiado 

principalmente nas majoritárias doutrinas e jurisprudências nacionais e internacionais. Em 

especial, a doutrina espanhola consubstanciou o patrocínio desta tese, embora apoiada não 

só em termos principiológicos revestidos pelo preceito do direito ao silêncio, mas, 

sobretudo, em aspectos conceituais e ontológicos do sistema jurídico.  

 

    Nesse sentido, o disciplinamento da matéria adquire contornos mais 

pragmáticos, pois escapa da fundamentação estritamente baseada na teoria dos princípios. E 

assim, em síntese, o direito ao silêncio passa a ser aceito em todo o ordenamento jurídico, 

não só por sua natureza principiológica, mas em razão, fundamentalmente, da identidade 

ontológica do jus puniendi estatal.  

 

    Ora, o poder-dever de punir do Estado é o mesmo, manifestando-se 

nos mais diversos ramos do direito. Como se viu, não há distinção ontológica entre ilícitos, 

pois todos são decorrências do descumprimento da ordem jurídica e, em conseqüência desta 

inobservância, suportarão o castigo imposto pelo Estado. Ressalta-se a distinção meramente 

formal entre os ilícitos, pois, de uma forma geral, a depender do ilícito cometido, o órgão 

competente para impor a sanção ou mesmo a “jurisdição” poderá sofrer temperamentos. 

Trata-se, portanto, de diferenças puramente formais e não substanciais ou ontológicas.  

 

    Portanto, o jus puniendi é um só, o que revela a unicidade do 

conceito de ilícito e, conseqüentemente, de sanção. E, com base nessa idéia, não se poderia, 

em princípio, admitir distinções sobre as garantias asseguradas aos acusados. Em outras 

palavras, as garantias dos acusados nos processos e procedimentos penais serão importadas 

por todas as vertentes jurídicas que revelem o caráter do poder-dever de punir do Estado. 

Admitir o contrário, em tese, seria tratar os iguais de maneira desigual, na clássica 

concepção Aristotélica. Nesse sentido, princípios como da legalidade, tipicidade, presunção 

de inocência, devido processo legal, ampla defesa, contraditório, dentre tantos outros, em 



 183

particular o direito de permanecer calado, seriam, irrestritivamente, incorporados ao 

ordenamento jurídico como um todo.  

 

    Em que pese tais considerações, a nosso juízo, discordamos da 

doutrina ora apontada. Não desacreditamos, entretanto, da identidade conceitual e 

naturalística do jus puniendi estatal e, como corolário, da noção de ilícito e sanção. Muito 

pelo contrário. Entendemos que em termos epistemológicos não há quaisquer distinções a 

serem apontadas, embora, sob o ângulo formal, tais conceitos salvaguardem peculiaridades 

registradas no transcurso do trabalho.  

 

    Anotamos que, conquanto admitamos a similitude entre os conceitos 

ora expostos, a contextualização de cada vertente jurídica exige ponderações ou matizações 

quanto à incorporação de preceitos advindos de outros ambientes jurídicos. Por exemplo, 

importar cegamente o princípio da responsabilidade subjetiva, imperiosamente aceito no 

âmbito penal, ao âmbito administrativo-tributário, poder-se-ia gerar um desvirtuamento 

deste último subsistema, à medida que diversas de suas atividades certamente estariam 

fadadas ao fracasso. Ou seja, caso o Estado tenha que provar o comportamento doloso ou 

culposo (sentido estrito) do contribuinte ao descumprir a norma tributária, 

indubitavelmente, não lograria êxito algum, acarretando a impunibilidade de vários 

defraudadores fiscais. A questão da responsabilidade objetiva incorporada ao ambiente 

tributário é extremamente polêmica e que suscita valioso debate, mas escapa de nossa linha 

de pesquisa, restrita à inserção do direito ao silêncio no âmbito tributário.         

 

      Entretanto, utilizando-se da analogia apontada, poder-se-á atingir 

conclusões semelhantes. Nessa medida, o que defendemos é que, embora o jus puniendi 

seja o mesmo, o contexto jurídico em que o mesmo se desenvolverá será diverso. E como 

cada subsistema jurídico resguarda peculiaridades próprias, a interferência de cada 

princípio penal, ou melhor, garantia penal, amplamente acolhida nesta conjectura, não pode 

ser abrigada sem as devidas adequações ou harmonizações com os preceitos que dirigem os 

mais diversos contextos jurídicos. 
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    E nesse sentido, o contorno ou delineamento do direito ao silêncio no 

ambiente jurídico administrativo-tributário sancionador deve sofrer imbricações a outros 

princípios também consagrados e não menos importantes. 

 

    Reiteramos a doutrina referendada, cujas linhas demonstram que, 

entre o contexto jurídico penal e o contexto jurídico administrativo, em especial o 

tributário, os princípios que presidem uma e outra política repressiva são distintos. A 

radicalidade do Direito Penal é bem mais ampla, pois possui a potencialidade de privar o 

ser humano de sua liberdade. Contudo, o interesse público possui um alcance e uma 

relevância radicalmente maior no Direito Administrativo que no Direito Penal. Não menos 

peculiar, desponta a interferência no contexto administrativo dos valores fundantes do 

Direito Tributário, pois impera sob este último a idéia de que todos devem contribuir 

segundo sua capacidade contributiva ao custeio das despesas e dos investimentos públicos, 

ou seja, às políticas sociais promovidas pelo Estado. 

 

    Em síntese, não há dúvidas, portanto, que os princípios ou os 

institutos são aplicados de forma distinta conforme o âmbito de atuação e é certo que o 

Direito Administrativo sancionador, visto sob o manto tributário, possui garantias mais 

reduzidas que as do Direito Penal. Isso se dá, fundamentalmente, porque seus objetivos 

estão intimamente vinculados à busca de interesses gerais e públicos, o que impede uma 

contaminação excessivamente penalista do Direito Administrativo-Tributário sancionador. 

 

    Diante de tais ponderações, o direito ao silêncio, ao adentrar o campo 

de atuação administrativo-tributário sancionador, esbarra no ideal da capacidade 

contributiva, inspirada no interesse coletivo de que todos devem suportar uma fração 

pecuniária ideal do quantum arrecadado pelo fisco que será posteriormente empregado em 

políticas públicas, ou seja, em prestações sociais, como educação, moradia, saúde, etc., 

assim como em investimentos públicos para a melhoria de vida de toda a sociedade. 

 

    É dever do Estado assegurar aos que honestamente contribuem, 

suportando o ônus tributário, o atendimento das necessidades sociais. Portanto, 
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perfeitamente plausível que a Administração Pública se muna de técnicas apropriadas para 

preservar tais valores consagrados e inspirados pela ordem tributária de um sistema justo. 

Tais técnicas devem amoldar-se, contudo, aos direitos e liberdades individuais, pois, caso 

contrário, estar-se-ia vulnerando preceitos também aclamados por nossa ordem 

constitucional como imprescindíveis para a formação de um Estado Social e Democrático 

de Direito. 

 

    Nesse momento, desponta uma colisão principiológica, e que fora 

devidamente abordada no terceiro capítulo: frente ao dever de pagar impostos, ou de 

contribuir, inspirado como visto na moldura do Estado Social, e em valores como deveres 

de solidariedade, dogmaticamente formulados sob a égide de deveres fundamentais, como 

se admitir o direito ao silêncio à órbita tributária?  

 

    Reconhecer a procedência do direito ao silêncio, ou de não se auto-

incriminar, ao contexto tributário é dar margem a um escudo protetivo contra as investidas 

legítimas da autoridade pública em se apurar o verdadeiro potencial contributivo do 

indivíduo. E qual a solução a tal tensão principiológica? 

 

    A conclusão a qual chegamos é a de que, no âmbito administrativo-

tributário, abordado sob a perspectiva sancionadora, essencialmente potencializado através 

da imposição da multa, o direito ao silêncio inevitavelmente deve sofrer ponderações frente 

ao dever de colaboração ou de contribuir em razão da preservação do princípio da 

capacidade contributiva. Ou seja, quando a autoridade pública notifica o contribuinte para 

que o mesmo preste as devidas informações ou esclarecimentos referentes a dados ou 

documentos de sua posse, não lhes deve ser assegurado o direito ao silêncio, sob pretexto 

de se estar auto-incriminando. Imaginar o contrário acobertaria os contribuintes 

inescrupulosos sob o manto de um direito fundamental absoluto e irrefutável, em prejuízo 

daqueles que honesta e rigorosamente cumprem com suas obrigações tributárias. 

 

    Assim sendo, dispositivos infralegais administrativo-tributários, que 

impõem a penalidade de multa aos contribuintes que deixam de prestar as devidas 



 186

informações quando solicitadas pelas autoridades públicas, são revestidos de 

constitucionalidade. Na esfera federal destaca-se a alínea “a”, do § 2˚, da Lei nº 

9.430/1996.326  

 

    Por outro lado, em se tratando do âmbito penal (crimes-tributários), 

fundamentalmente inspirado na cominação da pena privativa de liberdade, a tipificação 

punível da conduta do contribuinte de não prestar as informações exigidas pela autoridade 

pública é extremamente desproporcional e vulnera o direito ao silêncio devidamente 

reconhecido ao contexto penal, pois veja a seguinte situação: o contribuinte comete 

determinado delito de não recolhimento do tributo, tipificado no art. 1˚ da Lei nº 

8.137/1990 com a pena de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa. Ao ser notificado 

pela autoridade fiscal, em determinado procedimento investigativo-comprobatório para 

prestar informações, vê-se num dilema. Caso o contribuinte preste as informações 

solicitadas, estará nada mais que subministrando provas que futuramente lhe incriminarão. 

Por outro lado, se não atender ao comando imposto pela Administração Pública, em prestar 

informações, estará cometendo o delito, também punível com a pena privativa de liberdade, 

do parágrafo único do mencionado artigo, com pena também de reclusão, nos mesmos 

moldes da “sonegação” fiscal, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. De toda sorte, cedo ou tarde, o 

contribuinte estará encarcerado, seja pela sonegação ou pelo descumprimento da obrigação 

de prestar informações ao fisco327.   

 

                                                 
326 Impõe a pena de multa de 112,5% (cento e doze inteiros e cinco décimos por cento) e 225% (duzentos e 
vinte e cinco por cento) nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação 
para prestar esclarecimentos. A confiscatoriedade do valor atribuído a tais multas é questão diversa e que 
desvirtua de nossa intenção científica. O que se defende é sua existência, não o percentual; 
327 É certo que, na prática brasileira, são poucos os delitos tributários que terminam com a efetiva punição do 
acusado; Veja-se Cinthia Palhares para quem: “No Brasil até onde se tem notícia, apenas o Estado do Rio 
Grande do Sul, talvez por questões culturais, pune efetivamente os sonegadores: ali, empresários de grande 
porte já foram condenados a penas privativas de liberdade, após eficiente investigação levada a cabo por 
Membros do Ministério Público especializados em crimes tributários”. Em nota de rodapé segue a autora: “De 
6.631 processos encaminhados pela Receita Federal à esfera judicial, entre os anos de 1998 e 2002, restaram 
140 condenações, todas proferidas pelas Varas Federais em Porto Alegre (RS), nas quais aplicaram-se penas 
privativas de liberdade, entre 7 anos e 9 anos e 4 meses, em 9 ações, em 25 ações houve substituição por pena 
restritiva de direitos; e 14 ações foram arquivadas ou tiveram a punibilidade extinta por qualquer causa”. 
Texto extraído pela autora do jornal “o Globo”, sonegadores brasileiros vivem na luxúria, Rio de Janeiro, 
13/10/2002, p. 40. PALHARES, Cinthia Rodrigues Menescal. Crimes Tributários. Uma visão Prospectiva de 
sua despenalização. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 160. 
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    Sob tal perspectiva, o ambiente penal, por essencialmente impor a 

pena privativa de liberdade, não poderá interferir no descumprimento de tais obrigações de 

prestar informações, intituladas de deveres instrumentais, sob pena de esbulhar preceitos de 

ordem constitucional: o direito ao silêncio, vinculado à idéia de ampla defesa ao acusado ou 

indiciado. E como visto, a regra, contida no parágrafo único do mencionado dispositivo 

(art. 1˚ da Lei nº 8.137/90), atinge o núcleo do princípio do nemo tenetur se detegere, que 

garante ao preso o direito de permanecer calado. Por sua vez, a regra que culmina a 

penalidade de multa, sob a perspectiva estritamente administrativo-tributária, é 

perfeitamente válida, por não turbar o núcleo do princípio do nemo tenetur se detegere, mas 

apenas mantém com este uma concatenação lógica, consubstanciada entre o princípio da 

capacidade contributiva e o direito ao silêncio. 

 

    Trata-se, em verdade, da ponderação entre os bens juridicamente 

tutelados. De um lado, na ótica administrativo-tributária, está o patrimônio individual de 

um contribuinte e do outro, o interesse coletivo, cujo conteúdo remonta a idéia de que todos 

devem contribuir ao custeio das despesas e investimentos públicos no atendimento ao 

princípio da capacidade contributiva. Entretanto, no âmbito penal-tributário, a tutela do 

interesse coletivo na preservação da real capacidade contributiva debilita-se frente ao 

direito de que ninguém deve ser compelido à pena privativa de liberdade por não colaborar 

com as autoridades públicas a sua própria incriminação. Admitir o contrário seria extirpar o 

princípio do nemo tenetur se detegere de nosso ordenamento jurídico.   

 

    E por isso defende-se a inconstitucionalidade do parágrafo único do 

art. 1˚ da Lei nº 8.137/1990, que define a pena de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos pelo 

não fornecimento, pura e simplesmente, das declarações exigidas pela autoridade pública. 

Pensar o contrário desacredita todo o valor constitucional resguardado pelo princípio do 

direito ao silêncio. Se é certo que há um direito de permanecer calado garantido, não só ao 

preso, mas a todos que estejam submetidos ao jus puniendi estatal, como aceitá-lo na esfera 

estritamente penal e não admitirmos ao âmbito penal-tributário? Veja a incongruência que 

tal pensamento pode culminar. O indivíduo, indiciado ou acusado, que comete o delito 

tipificado no art. 317 do Código Penal, crime de corrupção passiva: “Solicitar ou receber, 
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para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de 

assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem, 

pena: reclusão de 2 (dois) a 12 (doze) anos e multa”, pode, desde o procedimento de 

inquérito, ou mesmo na fase processual, eximir-se de prestar informações que possam 

revelar sua conduta delituosa. Inclusive porque o indivíduo, desde o inquérito policial, não 

se submete ao compromisso de dizer a verdade quando investigado.328 Por outro lado, no 

âmbito penal-tributário, que, em verdade, trata-se de procedimento penal sob a moldura 

tributária, o legislador tipificou a conduta de silenciar do contribuinte como infração penal. 

Ou seja, em delito, da mesma forma penal, entretanto sob a investidura tributária, tipificado 

no art. 1˚ da Lei nº 8.137/1990 pelo não recolhimento de tributo, o indivíduo deve 

obrigatoriamente “confessar” que cometeu o delito, sob pena de também ser enquadrado 

em nova infração, tipificada no parágrafo único do mesmo art. 1˚ da mencionada lei.     

 

    O delito, por possuir um revestimento tributário, não lhe retira a 

característica de crime, devendo, portanto, adquirir o mesmo tratamento que os crimes de 

uma forma geral, importando, dessa forma, os princípios comuns a todo procedimento ou 

processo penal e, ainda, potencialmente instaurador de processo penal. A posição da 

doutrina não é diferente. Veja-se a posição de Luciano Amaro, que expõe nos seguintes 

termos: 

 

“Os crimes ditos tributários ou fiscais (assim designados porque 

atentam contra o interesse da administração fiscal) não se distinguem dos 

demais delitos a não ser por aspectos periféricos e acidentais. O fato de o 

bem jurídico objeto da tutela penal ser o recolhimento de tributo não dá à 

legislação que discipline tais crimes a condição de ramo jurídico apartado 

do direito penal. Trata-se, pura e simplesmente, de um capítulo do direito 

penal, que visa à tutela de um específico bem jurídico, assim como outros 

capítulos do direito penal amparam diferentes bens jurídicos (a ordem 

                                                 
328 As únicas pessoas obrigadas a prestar o compromisso de dizer a verdade, inclusive, sendo-lhes vedado o 
direito de silêncio são as testemunhas e os peritos. Ver art. 203 do Código Penal: “A testemunha fará, sob 
palavra de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu 
estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente, e em que grau, de alguma 
das partes, ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de 
sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade”. Comete o crime do artigo 
342 do Código Penal, caso a testemunha silencie ou afirme falsamente. 
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econômica; os direitos do consumidor; do assalariado; do inquilino; do 

adquirente de lotes de terra; da família; a honra; os bons costumes; o 

patrimônio etc.)” 329 

 

   Reiteramos aqui o exemplo anteriormente citado na introdução do 

trabalho e que certamente demonstra a incongruência e o tratamento desigual sob situações 

semelhantes que a punibilidade, através da pena privativa de liberdade pelo não 

fornecimento de informações ao fisco, pode acarretar. O funcionário público comete o 

crime de peculato, na modalidade apropiatória, artigo 312 do Código Penal, na quantia 

vultosa de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) dos cofres públicos. Caso a 

Administração Pública notifique-o para que apresente informações sobre a possível evasão 

de divisas do erário, o indivíduo, indiciado ou acusado, tem o direito de permanecer calado, 

direito este resguardado desde o procedimento de notificação em sede de acusação formal 

por parte do Ministério Público ou através de procedimentos extra-penais, como o 

inquérito, as Comissões Parlamentares de Inquérito ou, ainda, decorrente de simples 

notificação administrativa. Por outro lado, o pequeno empresário, detentor de um capital 

social de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao ser notificado para que preste informações 

fiscais, ao não as fornecer, com receio que sejam descobertos os R$ 500,00 (quinhentos 

reais) de impostos que deixou de contribuir, inevitavelmente estará cometendo o crime 

tipificado no parágrafo único do artigo primeiro da Lei nº 8.137/90, com a pena de reclusão 

de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. E, ainda, caso as forneça, estará dando base para que seja 

enquadrado no artigo primeiro pelo crime de sonegação fiscal, também apenado com 

reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. O contribuinte informa e não comete o crime do 

parágrafo único, mas, diversamente, reconhece o cometimento do crime tipificado no 

caput, ao subministrar provas para sua incriminação. De outra sorte, não informa e comete 

o crime do parágrafo único do artigo primeiro, ambos com pena de reclusão. Não tem saída, 

a pena já está decretada, ou colabora e vai preso, ou não colabora e, mesmo assim, vai 

preso.  

    

    Por fim, ao retomar à indagação outrora feita: pode o sujeito passivo 

da relação jurídico-tributária deixar de prestar informações quando solicitadas pela 
                                                 
329 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 8 ed., São Paulo: Saraiva, 2002, p. 418. 
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autoridade fiscal? Sem que sob a conduta omissiva recaia qualquer modalidade punitiva? A 

resposta ao primeiro questionamento é afirmativa, pois está facultado ao contribuinte não 

colaborar com a Administração Pública. Mas, ao passo em que se atende ao segundo 

questionamento, sob tal comportamento é admissível a instituição da penalidade de multa e 

demais modalidades punitivas sob a ótica administrativa, pois, sob o contexto 

administrativo-tributário sancionador, a necessidade e os anseios sociais urgem pela 

preservação da capacidade contributiva como forma de se fomentar as prestações sociais 

promovidas pelo Estado. É uma técnica preventiva e repressora aos que não colaboram com 

o interesse coletivo.  

 

    Diferentemente, é de se abordar os crimes-fiscais ou penal-tributários 

que, na ânsia de inflacionar os delitos criminais, tornando as mais diferentes modalidades 

infracionais em crimes propriamente ditos, acabam por vulnerar princípios constitucionais, 

como, neste caso, o nemo tenetur se detegere, ao estabelecer a pena privativa de liberdade 

ao contribuinte que não fornece informações solicitadas pelo fisco sobre questões 

pertinentes a sua própria condição de sujeito passivo da relação obrigacional. Nesse 

sentido, inclusive, o Brasil caminha na contra-mão da tendência mundial, qual seja, a 

despenalização das infrações, pois, para a doutrina internacional, a criminalização de uma 

conduta antijurídica seria a ultima ratio, adquirindo um caráter meramente subsidiário em 

relação às sanções de caráter administrativo, em especial administrativo-tributário.330 

 

    Entendemos que a tipificação penal das condutas relacionadas ao não 

recolhimento do tributo é uma necessidade particular da realidade brasileira, pois tais 

comportamentos são constantes no cotidiano das classes hegemônicas, até então imunes a 

quaisquer investigações criminais. Torna-se tão freqüente em nossa sociedade, a ponto de 

estimular uma certa condescendência dos cidadãos frente aos delitos de sonegação fiscal. 

Não nos cabe adentrar no aspecto sociológico, mas é de se notar que o comportamento de 

um indivíduo desempregado, que comete um roubo para se manter, é mais repugnante, sob 

o ponto de vista social, que um crime de sonegação fiscal, em que milhões de reais são 

                                                 
330 Sobre a despenalização das infrações, veja-se a obra de Cinthia Palhares. PALHARES, Cinthia Rodrigues 
Menescal Palhares. Crimes Tributários. Uma visão Prospectiva de sua despenalização. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2004. 



 191

desviados dos cofres públicos. Essa é a complacência social que o Direito Penal deve 

reestruturar, através da penalização dos comportamentos de não recolhimento dos tributos. 

Entretanto, tal política legislativa deve ser feita sob o prisma e respeito aos direitos 

fundamentais. Ou seja, o legislador deve penalizar duramente os contribuintes que 

dolosamente deixam de recolher os tributos devidos ao Estado, mas não pode penalizar, 

inclusive com o mesmo rigor, aqueles que deixam de fornecer informações ou 

esclarecimentos à Administração Pública, exigindo que os mesmos “confessem” o crime 

que cometera.  

 

    Não se pretende, com a despenalização da conduta de não 

fornecimento de informações ao fisco, incentivar a sonegação fiscal. Muito pelo contrário. 

A punibilidade desta conduta deve estar restrita ao âmbito administrativo-tributário 

sancionador, impondo a penalidade da multa ou demais punições administrativas 

(apreensão de bens; perdimento de bens; regime especial; devedor remisso; interdição de 

estabelecimento; arrolamento de bens e direitos ou procedimento especial de fiscalização) 

aos que deixam de fornecer informações e até mesmo o emprego de arbitramentos, 

presunções e ficções referentes ao quantum devido pelo contribuinte. Aos defraudadores 

fiscais, atingir o “bolso” representa, na maioria dos casos, uma sanção mais ríspida que a 

pena privativa de liberdade, ao passo em que se preserva a atividade comercial 

(empresarial), garantindo a permanência de empregos e rendas a serem tributadas, ou seja, 

mantém-se a atividade econômica em andamento.                       

 

    Deve-se primar pela punibilidade daqueles que não colaboram com a 

Administração Fiscal ao não fornecer informações, utilizando-se, essencialmente, das 

penalidades de cunho patrimonial, atingindo eficazmente a riqueza do contribuinte como 

forma de promover a educação fiscal. Entretanto, quanto ao não recolhimento doloso do 

tributo, sob tal conduta, deverá o Estado agir com mais severidade, implicando a pena 

privativa de liberdade, mas nunca coagir ou atemorizar o contribuinte, sujeito passivo da 

relação jurídica tributária, para que forneça a base de provas de sua conduta delitiva sob a 

ameaça da pena privativa de liberdade. Caso contrário, não só o direito ao silêncio estaria 
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sendo deturpado, mas, antes de tudo, o contraditório e a ampla defesa aos processos penais 

que versem sobre matéria tributária.331          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
331 Poder-se-ia pensar no sentido inverso oferecido pelo parágrafo único do art. 1˚ da Lei 8.137/90, ou seja, 
que a conduta de colaboração do contribuinte, configuraria uma atenuante ao crime de sonegação fiscal, 
fazendo com que o esforço do contribuinte de se auto-incriminar lhe servisse como redutor na aplicabilidade 
da pena. Ou ainda, a contrario sensu, que a conduta de não colaboração do contribuinte poderia ser tipificada 
como agravante no crime propriamente de sonegação fiscal, mas nunca como um delito autônomo como 
instrumento atemorizador ao contribuinte, atropelando o direito ao silêncio.  
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