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RESUMO 
 

 
ALENCAR, Romero Auto de. Crimes contra a ordem tributária: legitimidade da 
tutela penal e inadequação político-criminal da extinção da punibilidade pelo 
pagamento do tributo. 2006. 164 f. Dissertação de Mestrado – Centro de Ciências 
Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, 
Recife. 

 
 
 

A crescente onda de criminalização de condutas não é fenômeno exclusivo do 
ordenamento jurídico brasileiro; está presente em todos os países, conforme os 
relatos da doutrina especializada. Verifica-se, pois, a expansão da tutela penal sobre 
bens jurídicos socioeconômicos – bens jurídicos difusos – como exemplo mais 
evidente do fenômeno da criminalização. Nesse contexto, a criminalização das 
infrações tributárias por si só já garantiu um grande espaço nas preocupações da 
doutrina jurídica brasileira e estrangeira. No Brasil, em especial pela criação do 
legislador do discutido instituto da extinção da punibilidade pelo pagamento do 
tributo. Pretende-se analisar aqui a criminalização do bem jurídico-tributário e, em 
especial, discutir criticamente o instituto da extinção da punibilidade nos crimes 
contra a ordem tributária. Também é uma intenção desta pesquisa identificar se o 
bem jurídico tributário pode sofrer um processo de criminalização de condutas, de 
acordo com o cumprimento dos requisitos materiais mínimos necessários para a 
tutela penal. Também se analisa o tema da extinção da punibilidade sob uma 
perspectiva dogmática, a fim de identificar seu respeito ou não a princípios 
constitucionais e suas conseqüências jurídicas. Finalmente, investiga-se criticamente 
a extinção da punibilidade de acordo com a moderna política criminal, discutindo-se 
a legitimidade do instituto em face de suas conseqüências no meio jurídico-penal, 
em especial à criminalidade tributária. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Palavras-chave: CRIME. SONEGAÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 
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ABSTRACT 
 

 
ALENCAR, Romero Auto de. Tax Crime: legitimacy of the criminalization and 
criminal politic unadequation for the paying tax extintion of the punibility. 2006. 164 f. 
Master Degree - Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 

 
 

The growing of criminalization isn’t a exclusive phenomenon of brazilian law. It’s 
present in all countries, according to reports from recongnized  especialists. The 
expansion has been observed, in most of cases, related to proteccion not of 
individual rights, but collective ones, enphasizing in social economic rights. In this 
context, the expansion of criminalization of tax transgressions, as an enphatic 
example of the situation, has already guaranted the attention of the studious and 
researchers inside and outside Brazil. Here, especially due to creation of the crime 
punibility extintion institute through the payment of the evaded tribute. It’s the 
intention of this research to analyse the criminalization process of tax evasion and, 
specialy, make a critique argue about the refered punibility extintion institute related 
to tax criminality. It’s also a intention of this research to find out if the  tax 
transgressions can be submited to a criminalization process, accordind to the 
minimals requirements established for the modern criminal politic. There will be 
performed too an investigation, on a dogmatic perspective, about the same institute, 
to confirm or not the respect to the brazilian Constitution and its legal consequences. 
At last, it’s intended to criticize the punibility extintion institute according to the 
modern criminal politic, discussing the legitimacy of the institute due to its 
consequences in the penal ambience, especialy to the tax criminality. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: CRIME. TAX EVASION. PUNIBILITY EXTINTION. 
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INTRODUÇÃO 

 

1. Contextualização do problema 

 

 A Lei 10.684/2003 disciplina atualmente o instituto da extinção da punibilidade 

pelo pagamento do tributo, nos crimes contra a Fazenda Pública, seja na esfera da 

denominada Ordem Tributária ou da Seguridade Social. Tal instituto preconiza que 

não deva ser sancionado penalmente o infrator praticante das condutas típicas 

previstas na Lei 8.137/90 e no Código Penal, quando relacionados com a supressão 

ou redução de tributos.  

 Para não sofrer a violência da punição estatal, deve o infrator, entretanto, 

praticar o seguinte ato: devolver o objeto material do crime, ou, como melhor 

poderíamos dizer: reparar o dano cometido. Até o advento da Lei 10.684/2003 o 

pagamento do tributo com o intuito de extinguir a punibilidade poderia ser feito até 

antes do recebimento da denúncia pelo Poder Judiciário. Após a referida lei, que 

derrogou tacitamente a anterior, o pagamento passou a poder ser realizado a 

qualquer tempo, inclusive após transitado em julgado a sentença penal 

condenatória. Em ambas situações não se exigiria a espontaneidade do delinqüente 

para obter do benefício da lei. 

 Posto isso, pergunta-se: o que justifica a existência dessa figura jurídica? Por 

que existe para crimes tributários e não para outros crimes assemelhados, cujos 

atos materiais são praticamente indistintos?  



 12

 Consideremos, pois, uma situação extrema, recurso sempre de boa valia para 

evidenciarmos, de forma caricatural, as proposições que queremos demonstrar: um 

sujeito “A” , miserável na forma da lei, vai a um supermercado de uma grande rede 

multinacional e furta, sem ser visto, um montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) da 

caixa registradora que estava sem a vigilância necessária. 

 “A”, após realizar o seu intento, sofre de uma crise de consciência e resolve, no 

dia seguinte, retornar ao supermercado a fim de devolver o dinheiro furtado. A 

despeito do que numa situação real venha de fato a ocorrer, o nosso sistema penal 

prevê que “A” deva responder processo por furto. O fato de o mesmo ter se 

arrependido e buscado a reparação do dano apenas deverá ser considerado pelo 

juiz para abrandar a quantificação de sua pena. 

 Não estamos discutindo o mérito do disciplinamento legal da situação acima 

relatada; o que se pretende investigar é o outro lado da questão, para aí sim, 

colocarmos o problema fundamental que é o objeto da presente pesquisa: imagine 

um sujeito “B”, contribuinte do imposto de renda, achando ser uma injustiça pagar o 

referido tributo, decide não mais fazê-lo, passando para isso a prestar informações 

falsas sobre os seus rendimentos para a Receita Federal. 

 Após decorridos três anos, tendo já deixado de recolher o montante de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), “B” é flagrado pelo fisco federal e condenado a pagar o 

imposto mais os acréscimos legais (multas e juros). A conduta praticada por “B” 

constitui crime de sonegação fiscal, prevista no art. 1o da lei 8.137/90, sendo que, 

diferentemente de “A”, poderá optar por devolver o imposto sonegado, com os 

acréscimos previstos na legislação tributária, de maneira a evitar a persecução penal 
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contra sua pessoa, o que poderia levar a sofrer a sanção penal prevista, que pode 

ser de 2 a 5 anos de reclusão, acrescido de multa. 

 Temos, pois, duas situações fáticas assemelhadas: na primeira, uma afronta ao 

patrimônio privado, mediante o furto de dinheiro de um supermercado. Na segunda, 

temos a afronta ao patrimônio público, com a retenção de um montante de dinheiro, 

consubstanciado nos impostos que não foram recolhidos à União. As suas condutas 

são penalmente reprovadas segundo nosso ordenamento jurídico. A primeira, 

entretanto, apesar de ter causado um dano aparentemente menor, não permite 

qualquer possibilidade de que seja eximida a imputação penal. A segunda, por sua 

vez, de potencial destrutivo aparentemente bem maior, apresenta-se com a 

possibilidade de que a sanção penal não seja aplicada. 

 Posto isso, pergunta-se: qual a justificativa de ordem político-criminal que 

garanta a existência do instituto da extinção da punibilidade nos crimes contra a 

ordem tributária e que não possa ser aplicada para os demais crimes do 

ordenamento jurídico? Este trabalho se propõe, de forma fundamental, a investigar 

se há, portanto, legitimidade para a existência do referido instrumento ou para sua 

permanência no ordenamento jurídico penal brasileiro. 

 Finalmente, para enfrentarmos esse problema, como medida prévia, é 

necessário a confirmação ou não da legitimidade da própria criminalização das 

infrações tributárias, já que há vozes tanto na doutrina nacional quanto na doutrina 

estrangeira que defendem a sua inadequação e que propugnam por sua 

descriminalização, seja por se entender não haver a dignidade necessária a tal bem 

jurídico, seja por se encarar como uma odiosa “prisão por dívidas”, 
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 Para esse fim, pareceu-nos imprescindível investigar qual seria o bem jurídico 

que, de fato, pretendeu-se proteger com a instituição das normas penais tributárias 

da maneira como foram dispostas pelo legislador, o que realizamos no capítulo 2 da 

presente monografia. Uma vez identificado tal bem jurídico, submetê-lo ao crivo dos 

princípios político-criminais informadores do processo de criminalização passou a 

ser uma exigência necessária e complementar para se chegar à resposta pretendida 

nesse apartado, o que realizamos no capítulo seguinte. 

 Discutida essa questão, e constatado o atendimento de todos os requisitos 

para a criminalização das lesões ao bem jurídico-tributário, a análise do instituto da 

extinção da punibilidade tornou-se possível no capítulo 4, sob a ótica que queremos 

empregar, qual seja, a da investigação de sua legitimidade segundo as funções que 

devem desempenhar as normas penais no marco de um Estado social e 

democrático de direito. 

 

2. Objetivos 

 

 Como objetivo geral pretendemos analisar criticamente a tutela penal do bem 

jurídico-tributário e confrontá-lo com o instituto da extinção da punibilidade nos 

crimes contra a ordem tributária. 

 Os objetivos específicos podem ser resumidos nos seguintes pontos: 

1. identificar se houve o cumprimento dos pressupostos determinados pela 

moderna política criminal para a tutela penal do bem jurídico-tributário; 
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2. identificar se há tratamento isonômico entre a extinção da punibilidade pelo 

pagamento do tributo nos crimes tributários e os demais delitos patrimoniais da 

chamada criminalidade comum; 

3. identificar se há adequação do instituto da extinção da punibilidade nos crimes 

contra a ordem tributária com os princípios da moderna política criminal.  
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CAPÍTULO 1. REQUISITOS GERAIS PARA A TUTELA PENAL 

 

 Conforme expusemos na introdução, uma questão prévia à análise da 

legitimidade do instituto da extinção da punibilidade nos crimes contra a ordem 

tributária é a confirmação da própria legitimidade da tutela penal do bem jurídico-

tributário. 

 A questão é de suma relevância, pois a resposta sobre um dos objetivos deste 

trabalho – se é legítimo do ponto de vista político-criminal que o pagamento do 

tributo seja causa a ensejar a extinção da punibilidade nos crimes tributários – será 

marcadamente influenciada por essa questão prévia. Isto porque se concluirmos 

pela ilegitimidade da própria tutela penal do bem jurídico-tributário, a extinção da 

punibilidade passa de pronto a adquirir legitimidade, funcionando como um 

instrumento corretivo do erro criado pelo legislador penal, ainda que de forma 

inapropriada. 

 Para analisarmos a legitimidade da tutela penal do bem jurídico-tributário, 

utilizaremos os critérios adotados pela moderna política-criminal, fazendo 

sobressaltar que tais princípios são derivados do modelo específico de Estado do 

qual faz parte o Brasil, como também todos os demais países de nossa mesma 

tradição jurídica (romano-germânica). 

 Assim, pretendemos aqui definir qual o modelo conceitual de Estado que  será 

utilizado como marco orientador dessa investigação. A partir disso, identificar qual é 

a função do Direito Penal nesse contexto e que limitações a ele são impostas em 

virtude dessa configuração ideal. 
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 Com essas respostas estabelecidas, será possível avançarmos para o capítulo 

2 e 3, em que será identificado qual o bem jurídico protegido pelas normas penais 

tributárias e se o mesmo atende a todas as limitações impostas à tutela penal. 

 

1.1 O modelo de Estado como condição prévia para a definição da função e 

dos requisitos da tutela penal. 

 

 O papel que se atribui ao Direito Penal é uma das questões mais relevantes da 

ciência penal, quiçá a mais importante do ponto de vista do objeto de estudo desta 

ciência. 

 A teoria do delito e a teoria da pena são marcadamente influenciadas pela 

definição do papel do Direito Penal, mas também, por sua vez, influenciam a 

definição da função do próprio Direito Penal. 

 Basicamente, a função do Direito Penal tem sido identificada, ao longo do 

desenvolvimento da disciplina, ora como predominantemente retributiva, ora como 

majoritariamente preventiva, além de outros papéis que invariavelmente se quis 

atribuir ao mesmo. 

 A prevalência dos aspectos meramente retributivos ou dos aspectos 

preventivos impactaram e impactam ainda hoje na amplitude de ação do Direito 

Penal, ou seja, no seu tamanho enquanto esfera de controle social. 
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 Em sendo assim, o modelo de Estado e por que não dizer, de sociedade, 

acaba por definir se o Direito Penal terá um âmbito de atuação mais amplo ou mais 

reduzido, se atuará na contenção da maior parte das infrações às normas legais ou 

se será adotado apenas para alguns poucos casos. 

 Nesse contexto, considerando como extremos opostos de tipos ideais de 

Estados que podem ser levados em consideração em nossa discussão, excluindo-se 

as figuras extremistas, como a do Estado totalitário ou a do estado de anarquia, 

temos a figura do Estado liberal e a figura do Estado social. O primeiro privilegiando 

uma mínima intervenção do Direito Penal no combate à criminalidade, 

fundamentando-se essencialmente em perspectivas retribucionistas. O segundo já 

exigindo do Direito Penal maior participação como esfera de controle social, daí 

possuir um abrangente e alarmante papel preventivo de condutas reprovadas 

socialmente. 

 Mais recentemente, em meados do século XX, um novo tipo de construção 

ideal de Estado passou a ser assumida pela quase totalidade das nações ocidentais, 

que é o Estado social e democrático de direito. 

 Também este possui exigências próprias a serem satisfeitas pelo Direito Penal, 

definindo sua função, seus limites e, conseqüentemente a predominância de 

aspectos retribucionistas ou preventivos. 

 Vejamos no próximo subcapítulo o que significa a tutela penal num Estado 

social e democrático de direito, considerando ser este o modelo de Estado adotado 
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pela Constituição brasileira e pela quase totalidade dos Estados de nossa mesma 

tradição jurídico-cultural.1 

 

1.2 Tutela penal num marco de um Estado social e democrático de direito. 

 

 O Estado social e democrático de direito se caracteriza pela conjunção dos 

princípios reitores do modelo de Estado liberal e do Estado Social, acrescentando-

lhe um elemento adicional que é a democracia.2 

 Do modelo do Estado liberal absorve a perspectiva da limitação da atuação do 

Estado face às garantias e direitos fundamentais do ser humano. Do modelo do 

Estado social, entretanto, amplia essa atuação estatal, que assume um papel 

interventor no sentido de ampliar as garantias e liberdades jurídicas, meramente 

formais, para um patamar material, retirando as barreiras que separam o Estado da 

sociedade. 

 Evitando a exacerbação do modelo intervencionista do Estado social, o modelo 

de Estado social e democrático de direito limita a atuação do Estado sob a 

perspectiva da democracia em um Estado de direito. 

                                                 
1 Apesar de não estar taxativamente especificada a natureza de Estado social e democrático de direito, pode-se 
facilmente chegar a essa conclusão pelos princípios e valores inseridos na Carta Magna com especial atenção ao 
sistema tributário nacional e aos direitos da seguridade social, que envolvem a saúde, a previdência pública, a 
educação, o lazer, a cultura, o desporto, etc. Nesse sentido é a opinião, por exemplo, de César A. Guimarães 
Pereira, ao afirmar que “Com a Constituição de 1988, o Brasil passou a configurar Estado Democrático de 
Direito, incorporando valores do Estado Social” . (PEREIRA, César A. Guimarães. Elisão tributária e função 
administrativa. São Paulo: Dialética, 2001, p. 92). No mesmo sentido é também PINTO, Émerson de Lima. A 
criminalidade econômico-tributária: a (des)ordem da lei e a lei da (des)ordem. Por uma (re)legitimação do 
Direito Penal do Estado democrático de direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p.59. 
2 MIR PUIG, Santiago. El derecho penal en el Estado social y democrático de derecho. Barcelona: Ariel, 1994, 
p. 31. 
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 Isso significa, na prática, que o Estado não deve ter uma feição mínima como 

propugnavam as teses liberais, deixando o cidadão à sua própria sorte, detentor de 

garantias puramente jurídico-formais, mas que também não deve ser um Estado 

totalitário, dirigente da vida do homem, desrespeitando sua liberdade de auto-

determinação. 

 Deve sim agir para garantir, além das liberdades civis, direitos materiais, 

ampliando as possibilidades de desenvolvimento das potencialidades individuais de 

cada um, desde que observando as limitações impostas pela própria sociedade num 

respeito ao princípio da legalidade que represente, por sua vez, a vontade de um 

Poder Legislativo autônomo e democrático.3 

 O papel assumido pelo Direito Penal, por seu turno, varia, conforme dissemos, 

segundo o modelo de Estado adotado. Os princípios políticos informadores de 

determinada concepção de Estado inevitavelmente orientam a dogmática penal na 

construção das teorias da pena e do delito. 

 Nesse sentido, a função da pena e a noção de crime num Estado social e 

democrático de direito são influenciadas, senão até marcadamente definidas, 

segundo os princípios que regem tal concepção de Estado. Ou seja, a de um Estado 

interventor moderado, que atua orientado para elevar o acesso dos indivíduos aos 

seus direitos, mas que é, ao mesmo tempo, limitado no seu agir, a partir do 

momento que este venha a ferir ou por em risco os direitos e garantias fundamentais 

do cidadão. 

                                                 
3 MIR PUIG assevera, nesse sentido, que a atuação interventora do Estado social não implica, necessariamente, 
uma concepção autoritária, representativa de um Estado totalitário. Segundo ele, o único elemento essencial ao 
Estado social e democrático de direito “es la asunción de una función de incidencia activa en las relaciones 
sociales efectivas, y esta función puede ponerse al servicio no sólo de una minoría o de un discutible todo social, 
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 Assim, levando em consideração o marco político do Estado social e 

democrático de direito, o papel que o direito penal assume é o da prevenção de 

condutas atentatórias de bens jurídicos e, na medida do possível, o de 

ressocialização do infrator, este último resultando especialmente do respeito aos 

direitos individuais do cidadão, na tentativa de reconduzi-lo ao respeito à ordem 

imposta.4  5 

 Essa função preventiva do Direito Penal num Estado social e democrático de 

direito está limitada, entretanto, ao respeito de garantias fundamentais do ser 

humano, isto em função dos princípios constitucionais que informam esse tipo de 

Estado.6  

 Tem-se, portanto, que a prevenção de condutas atentatórias aos bens jurídicos 

é o principal critério delimitador e legitimador do Direito Penal num Estado social e 

democrático de direito, daí porque se diz que este tem função marcadamente 

protetiva.7 

                                                                                                                                                         
sino también del progreso efectivo del cada uno de los ciudadanos” . (MIR PUIG, Santiago. El derecho penal en 
el Estado social y democrático de derecho. Barcelona: Ariel, 1994, p.33). 
4 No Estado de direito, de cunho liberal, a função do Direito Penal era essencialmente retributiva, tendo na figura 
de Kant e Hegel seus maiores expoentes. Função retributiva significa que o Direito Penal deve agir por força de 
um postulado de justiça. Assim, cabe-se impor ao delinqüente uma sanção penal como forma de castigo justo 
pela prática de um crime. Não se admitiria para Kant, por exemplo, uma função utilitarista do Direito Penal, no 
sentido de assumir um papel de proteção da sociedade a custa do indivíduo. Para ele, por exemplo, “el malhector 
debe ser juzgado digno de castigo antes de que se haya pensado en sacar de su pena alguna utilidad para él o 
para sus conciudadanos” . (WENDY, Lilian N. Gurfinkel de. RUSSO, Eduardo Ángel. I lícitos tributarios en las 
leyes 11.683 y 23.771. 3a ed. Buenos Aires: Depalma, 1993, p.246). 
5 Já no Estado social, a pena assumiu um caráter de prevenção, de luta contra o delito, mais do que fazer pura 
justiça. Surge a Escola Positiva, em oposição à Escola Clássica liberal, considerada ineficaz para combater o 
aumento da criminalidade. A exacerbação dessa função preventiva, entretanto, fez surgir em determinadas 
sociedades a figura do terror penal, situação em que o Direito Penal passou a se preocupar mais com a eficácia 
da aplicação da sanção para conter os delitos do que como instrumento racional a servir os cidadãos. Pelo 
contrário, passou a ser uma arma empunhada pelo Estado contra a sociedade. São exemplos o nacional 
socialismo na Alemanha  de Hitler e o fascismo na Itália de Mussolini. 
6 É aí que o papel do direito penal num Estado social e democrático de direito se diferencia da função 
desempenhada num Estado social. Neste, a ilimitação do direito penal poderia levar ao terror penal, o que não 
deve acontecer num Estado social e democrático de direito. 
7 Ainda que pese o fato de ser inegável também sua função regulatória que é inerente a qualquer norma jurídica. 
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 Vejamos no tópico seguinte que conseqüências advêm desse papel atribuído 

ao Direito Penal de proteção a bens jurídicos. 

 

1.2.1 A prioritária proteção de bens jurídicos como papel do Direito Penal em um 

Estado social e democrático de direito. 

 

 Em um Estado social e democrático de direito, a noção de bem jurídico 

desempenha uma função preponderante na definição do papel do Direito Penal, 

determinando as fontes e os limites do jus puniendi, ou seja, do poder conferido ao 

Estado de impor sanções penais àqueles que violam certas regras de convívio social 

por ele tuteladas. 

 Essa concepção da função do bem jurídico no Direito Penal só é possível de 

ser compreendida pela análise das características mais marcantes do Estado social 

e democrático de direto que desenvolvemos no subitem anterior. 

 Vimos, pois, que o papel do Direito Penal num Estado social e democrático de 

direito gira em torno da proteção de bens jurídicos. 

 Em virtude disso, não há que se falar do Direito Penal com um papel 

fundamental de reger a vida do homem, de estabelecer as regras de convivência na 

sociedade. Assumirá esse papel como conseqüência da sua atuação na proteção de 
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bens jurídicos e não como sua finalidade precípua. Para isso existem outros 

sistemas normativos mais adequados, outros ramos do direito.8 

 Dessa forma, embora a teoria do bem jurídico permaneça em constante 

evolução, a questão central que sempre norteou sua formulação conceitual foi o 

papel protetivo. Posto isso, pode-se afirmar que só estará legitimado o direito penal 

se ele estiver agindo no interesse da proteção de bens jurídicos.9 

 Qual, entretanto, é o conteúdo material desses bens jurídicos? O que protege o 

Direito Penal quando se afirma que sua finalidade é proteger bens jurídicos? 

 Essa resposta depende do momento histórico a que nos referimos. As diversas 

teses doutrinárias sobre o conceito do bem jurídico ora tentaram estabelecer um 

conteúdo material para o mesmo, ora se restringiram a conceituá-lo formalmente, 

                                                 
8 Nesse sentido é a opinião de Zipf, afirmando que não é papel do Direito Penal regular propriamente o cotidiano 
da vida das pessoas, sendo o instrumento mais inadequado para mudar a sociedade. Segundo ele: “Quiem desde 
la justicia criminal pretende modificar la sociedad se asemeja a quiem pretende elaborar un programa 
pedagógico a partir del castigo escolar...”  (ZIPF, Heinz. Introducción a la política criminal. Trad. Miguel 
Izquierdo Macías-Picavez. Madri: Editorial Revista de Derecho Privado, 1979, p. 43). Num sentido totalmente 
oposto é a opinião, por exemplo, de Hanz Welzel, com sua tese de prevenção geral positiva que aponta para um 
papel do Direito Penal não apenas de prevenção de condutas danosas a bens jurídicos, mas também de chegar ao 
ponto de influenciar a consciência ético-social do cidadão, em sua atitude interna frente ao Direito, ampliando 
sobremaneira o papel do Direito Penal. Assim, afirma que “más esencial que la protección de los concretos 
bienes jurídicos particulares ... es la tarea de asegurar la vigencia real [...] de los valores de acción de la 
actitude jurídica [...] La mera protección de bienes jurídicos tiene sólo una finalidad de prevención negativa [...] 
La misión más profunda del Derecho penal es, por el contrario, de una naturaleza ético-social positiva: Al 
proscribir y castigar el apartamiento realmente actualizado de los valores fundamentales de la actitud jurídica, 
el derecho expresa, de la manera más impresionante de que dispone el Estado, la vigencia inquebrantable de 
dichos valores positivos de acción, conforma el juicio ético-social del ciudadano y fortalece su actitud 
permanente de fidelidad al Derecho” . (MIR PUIG, Santiago. El derecho penal en el Estado social y 
democrático de derecho. Barcelona: Ariel, 1994, p.132). Apesar de não concordante com essa teoria, Hassemer 
chega a afirmar algo que, de certa forma, pode ser interpretado como um meio termo das duas colocações aqui 
exaradas, pois afirma que “ las normas de derecho penal son aquellas regulaciones sociales que se asientan más 
profundamente en nosotros”  (HASSEMER, Winfried. Crítica al derecho penal de hoy. Trad. Patricia S. Ziffer. 
Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2001, p.19). 
9 Para Mir Puig, Von LISZT foi o responsável por aportar uma idéia básica à Ciência Penal, que é a de ver no 
fato delitivo, sempre um ataque a um bem jurídico. Segundo Mir Puig, “esa sustancia de dañosidad que tiene 
que estar presente en todo delito fue puesta de manifiesto por Von Liszt de una forma que ya no podemos dejar 
de lado” . (MIR PUIG, Santiago. Conversaciones. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminologia, n.01-
c1, 1999. Disponível em: <http: //criminet.ugr.es /recpc/01/recpc01-c1.htm>. Acesso em: 20 out. 2005). 
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aberto à possibilidade de que qualquer interesse humano pudesse vir a ser tutelado 

penalmente. 

 A variação das opiniões quanto ao conteúdo material do bem jurídico deu-se, 

na verdade, ao sabor das orientações político-criminais vigentes nos diversos 

modelos de Estado. 

 Dessa forma, a tese mais antiga e tradicional, de cunho liberal garantista e, 

portanto, de forte influência positivista, é a que propugna que o conteúdo material do 

bem jurídico está relacionado com os direitos e garantias essenciais do ser humano, 

num norte essencialmente individualista. 

 Ocorre, entretanto, que a partir da passagem progressiva de um modelo de 

Estado de direito liberal burguês para um modelo de Estado social e democrático de 

direito, passando pelo modelo do Estado social, outros interesses humanos 

passaram a necessitar de proteção penal como, por exemplo, os direitos supra-

individuais, sejam coletivos ou difusos.10 

 A tutela penal de bens jurídicos supra-individuais não é aceita unanimemente 

pela doutrina, especialmente por não significarem situações aflitivas diretamente 

relacionadas com interesses individuais. Nos subcapítulos 2.1 e 2.2 analisaremos a 

questão da ampliação do papel do Direito Penal incorporando os bens jurídicos 

supra-individuais dentro da sua esfera protetiva, questão fundamental para a 

justificação da tutela penal do bem jurídico tributário. 

                                                 
10 Na compreensão de BUSTOS RAMÍREZ, os direitos supra-individuais, também chamados por ele de direitos 
macro-sociais compreendem aqueles cujo acento “no está puesto en la interrelación entre un individuo y otro, 
sino en determinadas funciones o tareas que surgen dentro del sistema, por lo cual su afección dice relación no 
con un individuo determinado, sino con todo el cuerpo social”  (BUSTOS RAMÍREZ, Juan; BOIX REIG, Javier. 
Los delitos contra la hacienda pública: bien jurídico y tipos legales. Madrid: Tecnos, 1987, p.11). 
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 Além da questão relacionada com a proteção de bens jurídicos, o Direito Penal 

em um Estado social e democrático de direito deve estar submetido a certos limites 

em sua atividade protetiva. São os chamados princípios garantistas que foram 

estabelecidos já no Direito Penal clássico, de orientação iluminista. 

 Esses princípios garantistas, fortemente relacionados com a estrutura 

ideológica do Estado liberal burguês, orientam, entre outras tarefas, a atividade de 

seleção dos bens jurídicos a serem protegidos pela Direito Penal. Posto isso, nem 

todo bem jurídico, assim entendido como um interesse humano, será considerado 

um bem jurídico-penal (protegido pela ação contundente do Direito Penal). 

 Os bens jurídico-penais são considerados apenas como aqueles interesses 

humanos imprescindíveis para a vida em sociedade. Assim, vários bens jurídicos 

serão protegidos por outras esferas normativas, como o direito administrativo 

sancionador, mas não necessariamente pelo Direito Penal, dada sua característica 

garantista de ser a última medida que deve ser utilizada pelo legislador para fazer 

efetiva a proteção de determinado interesse realmente fundamental para o homem 

em sociedade.11 

 Nesse sentido, são apontados como critérios político-criminais que devem ser 

considerados para a definição de alguma conduta como criminosa, segundo uma 

orientação garantista: a dignidade ou importância social do bem jurídico que se quer 

proteger; a gravidade da lesão que a conduta impõe ao bem jurídico; a necessidade 

                                                 
11 É o que a doutrina costuma definir como sendo o Direito Penal a última ratio, ou ainda que o mesmo tem uma 
função subsidiária, só devendo ser utilizado quando outros instrumentos de controle social menos danosos para a 
sociedade se demonstrarem ineficientes. Esse perfil acaba por atribuir outras características ao Direito Penal, 
como a sua fragmentariedade (nem todos, mas apenas alguns bens jurídicos estão protegidos pelo Direito Penal). 
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de se impor a prevenção; e a eficácia protetiva que deve ser demonstrada pela 

norma penal. 

 Analisemos rapidamente no tópico seguinte esses requisitos, com o propósito 

de, mais adiante, cotejá-los com o bem jurídico tributário. A resposta do primeiro 

objetivo deste trabalho, de identificar se o bem jurídico tributário tem legitimidade 

para a tutela penal, passa pela análise de sua conformação ou não aos princípios 

garantistas limitadores dessa tutela. 

 

1.2.2 Princípios garantistas que orientam a tutela penal num Estado social e 

democrático de direito. 

 

 Analisamos neste tópico não todos os princípios garantistas, mas apenas 

aqueles que devem ser considerados no momento da atividade do legislador de 

escolha das condutas que devem ser prevenidas mediante a possibilidade de 

imposição da sanção penal. 

 Assim, nos tópicos seguintes, em breves linhas se analisará em que se 

constitui os requisitos ou princípios da dignidade, da ofensividade, da necessidade, 

da adequação e da eficácia penais como limitadores materiais do processo de 

criminalização de condutas. 
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1.2.3 O merecimento de pena: dignidade do bem jurídico e ofensividade. 

 

1.2.3.1 A dignidade penal do bem jurídico. 

 

 O primeiro requisito a ser observado no processo de criminalização diz respeito 

à dignidade penal de um bem jurídico. Diz respeito ao conteúdo do bem jurídico que 

se quer proteger, se os valores nele inseridos são merecedores da proteção penal. 

 A discussão se estabelece na dificuldade de se identificar quais são os 

interesses fundamentais para os indivíduos que devem ser protegidos penalmente, 

levando-se em consideração que essa resposta é resultado de uma valoração a ser 

dada por cada sociedade. Tentou-se por demais identificar algum critério objetivo 

que viesse a demarcar a linha divisória entre bens jurídicos merecedores de 

proteção penal e bens jurídicos não merecedores, não havendo acordo ainda hoje 

quanto a essa definição. 

 Diversas concepções foram desenvolvidas ao longo dos últimos dois séculos, a 

fim de estabelecer esse conteúdo do bem jurídico: desde as propostas iniciais de 

Feurbach e Birnbaum, até as modernas teorias de natureza constitucional, hoje 

prevalentes. 

 Nesse processo, a doutrina do bem jurídico penal passou por diversas idas e 

vindas, ora se estabelecendo limitações materiais sobre o que poderia vir a ser 

protegido penalmente, com forte indicação limitadora, ora se estabelecendo 
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limitações puramente formais, deixando em aberto para o legislador a livre escolha 

dos bens jurídicos a serem tutelados penalmente. 

 De qualquer forma, pelo menos dois elementos são fortemente indicados 

atualmente pela doutrina majoritária como requisitos a definirem a dignidade penal 

de um bem jurídico: a sua orientação ao âmbito de proteção de interesses humanos 

individuais; e a sua conformação com os princípios estabelecidos nas constituições 

dos Estados sociais e democráticos de direito. 

 Assim, dignos de tutela penal são os bens jurídicos cujos valores espelham 

interesses de pessoas individualmente consideradas, direitos ligados à própria idéia 

de pessoa, que ressaltam a dignidade ínsita da vida humana. São exemplos 

clássicos relacionados com a dignidade da pessoa humana: o direito à vida, à 

liberdade, à propriedade privada, etc. 

 Qualquer conduta para ser criminalizada deve estar ameaçando algum bem 

jurídico, cuja lesão ou perigo põe em risco a dignidade da pessoa humana, em 

outras palavras, implicam numa violação de direitos fundamentais para o ser 

humano.  

 Essa exigência de que o bem jurídico penal tenha essa íntima ligação com a 

dignidade da pessoa humana decorre do fato de que deve haver uma 

proporcionalidade entre as conseqüências da sanção penal e o bem jurídico violado. 

 Por esse critério, não seria legítimo, por exemplo, impor-se uma pena privativa 

de liberdade a alguém por ter violado determinado interesse humano que não 

tivesse a mesma significância social da liberdade que será constrangida pela sanção 
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penal. Esta não pode implicar num prejuízo maior do que aquele provocado pela 

ação do próprio delinqüente. 

 Tudo isso decorre do fato de que a própria imposição da sanção penal não é 

desejada pela sociedade. Ela é um meio muito gravoso que deve ser utilizado como 

último artifício, sabendo-se que uma séria restrição a direitos individuais do 

delinqüente serão produzidos com seu uso. Para isso, então, o bem jurídico penal 

deve espelhar uma significância proporcional à dignidade da pessoa humana a fim 

de que se impeça que o bem jurídico vida ou liberdade, por exemplo, sejam 

facilmente desprezados quando da imposição da sanção penal a um infrator, 

praticamente em troca de algo sem significância valorativa equivalente. 

 A elevação ao status de bem jurídico penal de interesses humanos de escassa 

ou de pequena relevância para a dignidade da pessoa humana importaria numa 

desproporcionalidade entre a sanção, que é sempre aviltante da dignidade humana, 

e a conduta praticada, posto que essa não estaria pondo em risco algum interesse 

humano realmente essencial. Nesse caso, a reprimenda penal passa a ser mais 

custosa para a sociedade do que o próprio dano provocado pela conduta do infrator, 

o que é considerado totalmente ilegítimo numa perspectiva político-criminal de 

valorização da dignidade da pessoa humana. 

 De qualquer forma, mesmo havendo uma concordância de que o bem jurídico 

penal é aquele que guarda conexão com interesses ou valores de alta relevância 

para a dignidade humana, ainda assim a sua determinação material não é tarefa 

fácil. 



 30

 As concepções mais fortes no sentido de definir esse conteúdo material dos 

valores que podem ser protegidos como bens jurídico-penais e, portanto, que 

espelham interesses que são proporcionais à dignidade da pessoa humana, estão 

relacionadas com as teses constitucionais do bem jurídico. 

 Com base nessas concepções de natureza constitucional, dignos de tutela 

penal e, portanto, devidamente legitimados, seriam apenas os bens ou interesses de 

valores identificados à dignidade da pessoa humana, vez que são bens jurídicos 

fundamentais em um Estado de direito democrático; valores que estão previstos no 

texto das próprias Constituições.12 

 Essas teses variam, entretanto, basicamente na questão de se saber se os 

bens jurídico-penais são apenas aqueles que a Constituição imperativamente 

determina a sua proteção penal (teses constitucionais restritas) ou se ela apenas 

serve de marco de orientação político-criminal a definir quais bem jurídicos podem 

vir a ser tutelados (teses constitucionais amplas).13 

 Essa discussão, entretanto, foge do âmbito de nossas investigações neste 

trabalho. De qualquer forma, a tendência que se observa é a de se atribuir ao 

legislador ordinário a definição das condutas que podem ser criminalizadas, 

respeitado-se, como não poderia deixar de ser, qualquer manifestação expressa da 

                                                 
12 Segundo Alberto da Silva Franco, “não há pretexto algum que justifique o processo de criminalização 
desapoiado dos pressupostos materiais estabelecidos pelo ordenamento constitucional”  (FRANCO, Alberto da 
Silva. Prefácio. In: BIANCHINI, Alice. Pressupostos materiais mínimos da tutela penal. São Paulo: RT, 2002. 
– (Série as ciências criminais no século XXI: v.7), p. 37-38.). Albin Eser, vem afirmar, entretanto, que nem 
mesmo as teses de caráter constitucional têm estabelecido critério material efetivo para configurar a idéia de bem 
jurídico como instituto a impedir o agigantamento da esfera de atuação penal. Sua posição pessimista está 
consubstanciada quando afirma que “Pues aun limitando la criminalización aquellas conductas que deben 
considerar-se socialmente lesivas, por menoscabar intereses individuales o generales socialmente reconocidos, 
y que deben valorar-se como lesivas de bienes jurídicos, por afectar al ámbito de protección jurídico-
constitucional, el ámbito susceptible de ser abarcado por el Derecho penal sigue siendo muy amplio”  (ESER, 
Albin. Sobre la exaltación del bien jurídico a costa de la víctima. Trad. Manuel Cancio Melia. Cuadernos de 
Conferencias y Articulos, no. 18, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1998, p.33-34).  
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Constituição a respeito da criminalização ou descriminalização de determinada 

conduta. 

 Feita essa resumida análise do princípio da dignidade penal do bem jurídico, 

passemos para a análise do requisito da ofensividade da conduta. 

 

1.2.3.2 A ofensividade da conduta e a insignificância do dano ou do perigo 

produzidos. 

 

 Outro requisito ou princípio garantista a limitar a tutela penal de bens jurídicos 

está relacionado à determinação da ofensividade da conduta que se pretende 

criminalizar. 

 Por esse princípio, não será legítima a tutela penal quando a conduta é incapaz 

de ferir ou de provocar um grave risco a um bem jurídico que já se sabe ter 

dignidade penal suficiente para sofrer a proteção penal. 

 A justificativa político-criminal para o princípio da ofensividade funda-se 

também no critério da dignidade da pessoa humana. Não seria legítimo se impor a 

gravidade resultante da sanção penal a alguém se o seu ato não foi capaz de 

lesionar nem um pouco determinado bem jurídico penal.  

 Observe-se aqui que se admite que sejam praticadas certas condutas 

contrárias aos bens jurídicos penais, mas que deve ser feito um juízo de valor a 

                                                                                                                                                         
13 PRADO, Luiz Regis. Bem jurídico-penal e Constituição. 2.ed. São Paulo: RT, 1997, p.50-53. 
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respeito da possibilidade de determinada conduta ser capaz de produzir algum dano 

ao bem jurídico. 

 Assim, ainda que determinada conduta seja reprovada socialmente, se a 

mesma é incapaz de realmente lesionar o bem jurídico penal, não seria legítimo 

impor a gravidade da sanção penal ao autor. Isto pelas mesmas razões que não se 

deve impor a sanção penal a bens jurídicos não dignos da tutela penal: a reprimenda 

da sanção penal provocará mais danos ao corpo social do que aquele realizado pela 

conduta do autor.  

 São exemplos de aplicação do princípio da ofensividade, os chamados delitos 

de bagatela, em que a ameaça ao bem jurídico é tão pequena que a sanção penal 

deve deixar de ser aplicada.14 

 

1.2.4 A necessidade da tutela penal 

 

 O requisito da necessidade da tutela penal corresponde ao terceiro nível da 

análise sobre a possibilidade de se criminalizar alguma conduta atentatória de bens 

jurídicos. 

 Trata-se de aplicar o princípio garantista de que o Direito Penal corresponde à 

última medida a ser utilizada pelo legislador para a proteção de bens jurídicos, ou 

                                                 
14 Veja-se mais a frente, no subtópico 3.2.2.3, que há várias situações de utilização da técnica dos delitos de 
bagatela relacionados com a criminalidade tributária, tanto no Brasil quanto no exterior. 
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seja, que deve ser a última ratio e não a primeira das alternativas para evitar a 

realização de condutas que lesionem ou ponham em risco os bens jurídicos. 

  Observe-se que aqui dissemos que a apreciação do princípio da necessidade 

é um juízo de terceiro grau, pois ele só deve ser levado em consideração se já se 

restou comprovado que o bem jurídico cumpriu os requisitos da dignidade e da 

ofensividade. 

 Considerando, pois, que determinada conduta é direcionada a ferir um bem 

jurídico digno de tutela penal; considerando, em segundo grau, que essa conduta é 

capaz de provocar algum dano relevante a esse bem jurídico, ou de pelo menos pô-

lo em grave risco; em terceiro grau de análise, deve-se observar se não existe uma 

outra esfera de controle social menos gravosa para produzir os mesmos efeitos 

protetivos esperados do Direito Penal. 

 Também o princípio da necessidade decorre de uma valorização da dignidade 

da pessoa humana. Do ponto de vista político-criminal, não é legítimo se impor a 

gravidade da sanção penal a alguém, com toda a carga negativa que ela traz à 

dignidade humana, se outros meios sancionatórios menos prejudiciais poderiam ser 

aplicados com a mesma eficácia pretendida. 

 Esse princípio, também chamado de princípio da subsidiariedade do Direito 

Penal, implica no desenvolvimento de outras esferas de controle social, que podem 

inclusive não ser estatais, com a finalidade de proteção dos bens jurídicos. Como 

resultado, temos várias áreas em que o Direito Penal cede espaço para um direito 

administrativo sancionador, que impõe sanções não penais aos infratores, 
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normalmente de caráter patrimonial (multas), não aviltantes da dignidade da pessoa 

humana (pelo menos na maioria dos casos). 

 Se se restar comprovado que esse direito administrativo sancionador é 

ineficiente para cumprir uma função preventiva, então seria possível o uso da esfera 

de intervenção penal, desde que atendidos os juízos de adequação e eficácia que 

nos reportaremos brevemente no tópico seguinte. 

 

1.2.5 O juízo de adequação e de eficácia da tutela penal. 

 

 O último dos requisitos a ser observado frente a uma pretendida imposição de 

um controle penal diz respeito à verificação da eficácia e da adequação da norma 

penal para a prevenção de  condutas lesivas ao bem jurídico. 

 A adequação é um juízo a priori. Por ela tenta-se identificar a capacidade que 

tem a norma penal de produzir nos autores potenciais algum dos efeitos desejados, 

que fariam com que estes se comportassem de forma a não causar prejuízos ao 

bem jurídico protegido. 

 Nesse sentido, para ser mais claro, verifica-se se a medida é apta para 

convencer o autor a respeito da importância da preservação do bem jurídico tanto 

para a sociedade quanto para ele próprio, buscando uma certa adesão aos valores 

propugnados pela norma, ou pelo menos uma conformação com tais valores. A isso 

se chama de prevenção geral positiva. 
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 Por outro lado, a norma penal deve ser adequada também para produzir nos 

autores em potencial pelo menos uma intimidação pela ameaça de pena, fazendo 

com que não venham a delinqüir. A isso se chama de prevenção geral negativa. 

 O juízo da eficácia já é feito a posteriori. Incide sobre os resultados práticos da 

persecução penal no que diz respeito ao controle da criminalidade. Deve ser feito, 

na medida do possível, baseado em controles estatísticos que venham a analisar 

sua eficácia. 

 Adequação e eficácia são juízos que se complementam. Ambos estão 

relacionados com a capacidade da tutela penal para alcançar o resultado preventivo. 

Seja por inadequação, seja por ineficácia, a norma penal será ilegítima do ponto de 

vista político-criminal. 

 Assim, mais uma vez em respeito à dignidade da pessoa humana, não há 

sentido em se propor uma tutela penal ou se manter a mesma, vulnerando bem 

jurídico de alta relevância valorativa em troca de nada, isto é, quando se sabe que 

os resultados pretendidos não foram e nem serão alcançados. 

 Nessas situações, a atitude do Estado deve ser resignada, não fazendo uso do 

instrumento penal. Deverá buscar soluções alternativas para o problema e, segundo 

alguns, até mesmo realizar a descriminalização das condutas. 

 Esses quatro princípios que analisamos sucintamente serão cotejados com o 

bem jurídico tributário no capítulo 3. 
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CAPÍTULO 2 O BEM JURÍDICO PENAL-TRIBUTÁRIO: DEFINIÇÃO DE SEU 

CONTEÚDO.  

 

2.1 Caracterização do bem jurídico-tributário como um bem jurídico supra-

individual. 

 

 Os bens jurídicos, como interesses humanos que são, podem ser classificados 

como de natureza individual ou supra-individual – coletivos ou difusos. 

 As constituições republicanas normalmente consagram um capítulo reservado 

para tratar dos direitos individuais e coletivos dos cidadãos. O marco de 

consagração dos chamados direitos individuais remonta às primeiras constituições 

modernas, com a Bill of Rights dos Estados Unidos e a declaração dos direitos do 

homem na França, no movimento revolucionário burguês de 1789. 

 A consagração dos direitos supra-individuais passou a estar mais presente a 

partir da configuração do Estado de bem estar social (welfare state), influenciando 

marcadamente as constituições do século XX, principalmente no pós-guerra. 

 Configuram-se os direitos supra-individuais como aqueles que são fruíveis por 

diversos membros da sociedade, ou explicando de outra forma, quando não podem 

ser individualizados e direcionados a cada membro da sociedade. A fruição de um 

bem supra-individual por alguém não exclui a sua utilização por outros indivíduos.15 

                                                 
15 Os direitos coletivos seriam aqueles pertencentes a apenas um segmento da sociedade, havendo algum vínculo 
que os une. Já os direitos difusos seriam aqueles que se caracterizam “pela impossibilidade de nomear-se, ou até 
de delimitar-se quem sejam os titulares destes interesses” . Tanto os direitos coletivos quanto os direitos difusos 
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 São exemplos de direitos supra-individuais, normalmente presentes nas 

constituições ocidentais: o meio ambiente, os direitos relacionados com a seguridade 

social, o acesso à Justiça, as prestações públicas de serviços, etc. 

 O bem jurídico tributário se insere no contexto dos chamados bens jurídicos 

difusos, numa categoria ainda mais específica, chamados de bens jurídicos 

institucionais.16 São assim considerados por serem relacionados com determinadas 

atividades desempenhadas normalmente pelo Poder Público que são 

imprescindíveis para a vida dos indivíduos em sociedade. 

 No caso, o bem jurídico-tributário está relacionado com a atividade institucional 

de arrecadação de tributos, essencial que é para o desenvolvimento de praticamente 

todas as atividades a serem desempenhadas pelo Estado. 

 Embora não seja considerada uma atividade fim do Estado pela Ciência das 

Finanças, a atividade de arrecadação de tributos é considerada uma atividade meio 

sem a qual não é possível a realização da maior parte das atividades estatais, pela 

simples falta dos recursos financeiros que são necessários para por em 

funcionamento a máquina Estatal. Esta sem tais recursos financeiros não poderá 

realizar suas atividades fim, relacionadas com a satisfação das necessidades 

públicas essenciais dos cidadãos, tais como a prestação de serviços públicos, o 

exercício do poder de polícia e a intervenção no domínio econômico, por exemplo. 

                                                                                                                                                         
são espécies dos chamados direitos metaindividuais, segundo CERQUEIRA, Átilo Antônio. Direito penal 
garantista & a nova criminalidade. Curitiba: Juruá, 2002, p. 54. Também Luciano Feldens, Define os bens 
jurídicos coletivos e difusos como categorias de interesses transindividuais que foram valorizados 
constitucionalmente e submetidos à proteção penal. Nesse sentido, afirma claramente ser o crime de sonegação 
fiscal um afronta a um bem jurídico difuso, porque ao retratar um dano de propagação difusa, atinge um número 
indeterminado de pessoas. (FELDENS, Luciano. Tutela penal de interesses difusos e crimes de colarinho 
branco: por uma relegitimação da atuação do Ministério Público: uma investigação à luz dos valores 
constitucionais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p.28 e ss). 
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 Mas a consagração do bem jurídico tributário como um bem jurídico supra-

individual não facilita o cumprimento dos requisitos para que o mesmo venha a ser 

protegido pela tutela penal. Pelo contrário, conforme observaremos no próximo 

subcapítulo, a tutela penal de bens jurídicos supra-individuais sempre foi 

considerada uma questão tortuosa pelos penalistas, ainda hoje havendo discussões 

sobre a sua legitimidade. 

 

2.2 A possibilidade de tutela penal de bens jurídicos supra-individuais. 

 

 Como dissemos, o bem jurídico tributário possui a natureza de um bem jurídico 

supra-individual, de acepção institucional.17 

 O problema que se insere nesse contexto é o de que o Direito Penal, em suas 

bases clássicas, definidas num marco de um Estado liberal-burguês, apenas 

apontava seus objetivos protetivos para a tutela de bens jurídicos que afetassem 

diretamente direitos ou interesses individuais, daí porque vimos sempre a referência 

ao respeito da dignidade da pessoa humano como requisito para a consideração de 

algum interesse humano como um bem jurídico penal. 

 A lesividade à esfera individual de interesses e direitos humanos deveria ser 

requisito para a tutela de bens jurídicos. Quaisquer outros interesses humanos, 

                                                                                                                                                         
16 GUIRAO, Rafael Alcácer. La protección del futuro y los daños cumulativos. Revista Electrónica de Ciência 
Penal y Criminologia, n. 04-08, p. 25, 2002. Disponível em: <http://criminet.ugr.es/recpc/04/recpc04-08.pdf>. 
Acesso em: 01 out. 2005. 
17 CERQUEIRA, Átilo Antônio. Direito penal garantista & a nova criminalidade. Curitiba: Juruá, 2002, p. 53-
54. Também GUIRAO, Rafael Alcácer. op.cit., p. 2 – 30. 
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ainda que considerados como de alto valor social, não poderiam ser protegidos 

penalmente, posto que o custo da reação penal sobre a dignidade da pessoa 

humana seria um tributo muito alto a se pagar para se ter a proteção de interesses 

supra-individuais pela a intervenção penal. 

 Observe-se, por exemplo, o caso do bem jurídico relacionado com o acesso à 

justiça. É inegável que o mesmo é um bem jurídico de interesse de todos e que sua 

importância é considerável, mas garantir esse bem jurídico mediante a possibilidade 

de imposição de uma sanção penal representaria um não respeito à 

proporcionalidade entre o bem jurídico que se quer proteger e o bem jurídico que vai 

se sacrificar, de muito maior significância social, que é, por exemplo, a liberdade da 

pessoa humana. 

 Assim, as críticas principais são orientadas na inexistência de dignidade penal 

suficiente nos bens jurídicos supra-individuais, dada a distância dos mesmos da 

esfera de proteção de interesses relacionados diretamente com a dignidade da 

pessoa humana (vida, propriedade, liberdade, etc). Um outro tipo de crítica comum 

relaciona-se também com o não cumprimento do requisito garantista da 

ofensividade, situação que analisaremos melhor no tópico 3.3.2, quando o 

cotejaremos com o bem jurídico tributário. 

 Ocorre, entretanto, que com a progressiva passagem do Estado liberal-burguês 

para o modelo de Estado social e democrático de direito, passou-se a entender que 

algumas áreas das relações humanas que já eram tuteladas penalmente sob uma 

ótica do interesse exclusivo dos particulares pudessem ser também protegidas sob 

uma perspectiva supra-individual. 
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 Isso fez com que novas condutas passassem a ser rechaçadas pelo Direito 

Penal, que antes não encontravam legitimidade numa perspectiva estritamente 

individualista. 

 Assim, em especial no âmbito econômico vira-se adquirir importância penal 

numerosos bens jurídicos intermediários entre os interesses do Estado e da 

sociedade e dos agentes econômicos individuais.18 

 Na realidade, há opiniões no sentido de que os princípios político-criminais 

informadores do processo de criminalização não se modificaram para compreender 

tais novos direitos objeto de proteção, mas apenas que houve uma ampliação de 

certos conceitos como, por exemplo, o de respeito à dignidade da pessoa humana, o 

que não deixa de ser uma nova orientação político-criminal. 

 Segundo essas opiniões, a dignidade da pessoa humana não pôde ser mais 

observada sob um enfoque estritamente individualista, devendo compreender uma 

perspectiva de inclusão do outro, principalmente pelo fato de que o desenvolvimento 

das potencialidades humanas só poderia ser efetivamente alcançada buscando 

suporte na sua interação com o corpo social, com o abrigo e a proteção que só uma 

sociedade organizada poderia lhe proporcionar.19 

                                                 
18 Tiedemann vem destacar, entretanto, que a proteção de interesses coletivos (supra-individuais) não quer 
significar a proteção de interesses da sociedade em oposição a interesses particulares. Segundo ele, a tutela de 
interesses coletivos deve sempre revelar a proteção de interesses individuais. Para demonstrar seu entendimento, 
faz alusão, por exemplo, à proteção penal do sistema creditício, afirmando: “para que se aclare que con ese 
mecanismo de protección supra-individual del control del sistema de crédito también resultan protegidos los 
intereses individuales del deudor y el acreedor” . (TIEDEMANN, Klaus. Lecciones de derecho penal 
económico (comunitario, español, alemán). Barcelona: PPU, 1993, p.35-36). No mesmo sentido Juares 
Tavares, ao afirmar que: “A inserção de bens jurídicos coletivos ou do Estado não desnatura o conteúdo 
estritamente pessoal desses bens. É possível, por exemplo, que o interesse fiscal do Estado seja erigido em bem 
jurídico, não simplesmente por causa do poder público, mas como condição de sobrevivência ou melhor padrão 
de vida da pessoa humana” . (TAVARES, Juarez. Teoria do injusto penal. Belo Horizonte: Del Rey, 2000, 
p.181-182). 
19 Segundo as palavras de GRÜNWALD, citado por Zipf, “El individualismo, que bosquejó el concepto de 
persona qe se apoya en si misma, e ignoraba su dependencia del entorno y de la sociedad, está superado. En un 
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 Assim, aponta-se para um novo conceito de pessoa que deve ser tomado como 

pressuposto na valorização da dignidade da pessoa humana como princípio político-

criminal indutor do processo de criminalização, que contemple direitos supra-

individuais. 

 A partir desse novo paradigma, qualquer proposição acerca do conceito de 

pessoa, que pretenda lhe revelar suas necessidades fundamentais, não pode ser 

considerada de um ponto de vista individualista, mas sim de um ponto de vista de 

colaboração do ser humano com os demais membros da sociedade.20  21 

                                                                                                                                                         
princípio, pudo parecer que el apartamiento del individualsmo significase necesariamente el cambio hacia una 
ideologia de subordinación del indivíduo a la comunidad. Sin embargo, comienza ahora a prevalecer una teoria 
de la sociedad que aúna la comprensión de que el desenvolvimiento del indivíduo se efectúa en la sociedad y en 
acción recíproca con ella, y la convicción de que la sociedade no tiene un valor propio separado de los 
individuos y superior a ellos”  (ZIPF, Heinz. Introducción a la política cr iminal. Trad. Miguel Izquierdo 
Macías-Picavez. Mardri: Editorial Revista de Derecho Privado, 1979, p.39-40). Ressaltando o aspecto da 
dependência do homem para com a sociedade, SILVA SÁNCHEZ vem afirmar que o fenômeno da expansão 
moderna do Direito Penal pode ser explicada pelo aumento dos interesses protegidos, em especial dos chamados 
bens coletivos que “realçam a crescente dependência do ser humano de realidades externas ao mesmo”, 
devendo-se entender essa realidade externa como o meio social. Em outra passagem afirma que “a crescente 
interdependência dos indivíduos na vida social dá lugar, por outro, a que, cada vez em maior medida, a 
indenidade dos bens jurídicos de um sujeito dependa da realização de condutas positivas (...) por parte de 
terceiros” . (SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. A expansão do direito penal: aspectos da política cr iminal nas 
sociedades pós-industr iais. Trad. Luiz Otavio de Oliveira Rocha. São Paulo: RT, 2002, p.28/31. – (Série as 
ciências criminais no século 21; v.11). 
20 Zipf, aponta nesse sentido um conceito de pessoa orientado nessa perspectiva político-criminal, ressaltando a 
importância da sociedade para o indivíduo e vice-versa: “ la persona responsable de su comportamiento social, 
pero inserta necesariamente en una determinada estructura cultural y social, llamada a la realización de su 
individualidad en un entorno social en gran medida previamente dado, y que en el entrelazamento social debe 
configurar su vida con responsabilidad frente al prójimo” . (ZIPF, Heiz. op.cit., p.40). 
21 MIR PUIG define bens jurídicos, num Estado social e democrático de direito, não em um sentido naturalista 
(como o positivismo naturalista) nem ético-individual (neokantismo), mas num sentido social “como 
posibilidades de participación en los sistemas sociales fundamentales” . Expressiva é a concepção de Terradillos 
sobre o alcance dessa definição, indicando-a como “posibilidades de satisfacción de las necesidades humanas”  
num sentido que compreenda uma participação não alienante e igualitária na riqueza da espécie. (MIR PUIG, 
Santiago. El derecho penal en el Estado social y democrático de derecho. Barcelona: Ariel, 1994, p.37 e 60). 
No mesmo sentido HEFENDEHL, Roland. Debe ocuparse el derecho penal de riesgos futuros? Revista 
Electrónica de Ciência Penal y Criminologia, n. 04-14, 2002, p. 14:08. Disponível em: 
<http://criminet.ugr.es/recpc/04/recpc04-14.htm>. Acesso em: 01 out. 2005. Também DIEZ RIPOLLÉS, José 
Luis. De la sociedad del riesgo a la seguridad ciudadana: un debate desenfocado. Revista Electrónica de Ciência 
Penal y Criminologia, n. 07-01, 2005, p. 01:7. Disponível em: <http://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-01.pdf>. 
Acesso em: 10 out. 2005. Entre nós, Luciano Feldens critica a tese de que o Direito Penal deve cuidar apenas de 
bens jurídicos individuais, vez que deve se reconhecer como algo digno de proteção penal aqueles interesses que 
tenham alguma importância para a vida do homem em sociedade. (FELDENS, Luciano. Tutela penal de 
interesses difusos e crimes de colarinho branco: por uma relegitimação da atuação do Ministério Público: 
uma investigação à luz dos valores constitucionais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p.52-56). 
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 Nesse mesmo sentido foi, por exemplo, a decisão do Tribunal Constitucional 

Federal alemão, afirmando uma certa limitação dos direitos individuais, que deixam 

de ser absolutos, em face do interesse coletivo. 

 Essa sentença, que adiante transcrevemos, assinala a imagem do ser humano 

a que corresponde a Lei Fundamental, no marco de um Estado social e democrático 

de direito. Um homem ao qual está assegurado o exercício de direitos fundamentais, 

mas que também está sujeito a deveres para com os demais membros da 

sociedade: 

No es la de un individuo soberano aislado; la Ley Fundamental más bién ha 
resuelto las relaciones indivíduo-sociedad en el sentido de dependencia de 
la sociedade y vinculación a la sociedad de la persona, sin por ello atentar 
contra los propios valores de la persona... Ello significa que: el individuo 
tiene que tolerar las barreras de su libertad de acción, que el  legislador 
para la conservación y protección de la convivencia social traza en los 
limites de lo generalmente exigible en las circunstancias de que se trata, 
siempre que quede con ello salvaguardada la autonomía de la persona.22 

 

 É evidente que essa modificação no modelo de proteção penal, antes vinculado 

à garantia estrita de valores ou interesses individuais, provocou um alargamento da 

função protetiva do Direito Penal, abarcando outros interesses que no modelo de um 

Estado liberal burguês – donde se originou o moderno direito penal –, via-se como 

indesejável atribuí-los à tutela do Estado.23 

                                                 
22 TIEDEMANN, Klaus. Lecciones de derecho penal económico (comunitario, español, alemán). Barcelona: 
PPU, 1993, p.127. (BverfGE, vol. 4, p.7 e ss.) 
23 Nesse sentido é a opinião, por exemplo, de Eduardo Novoa Monreal, ao afirmar que apesar de haver uma 
tendência teórica à despenalização, no sentido de se aplicar o princípio da mínima intervenção do Direito Penal, 
tem-se verificado uma crescente na tutela penal dos chamados deveres sociais: “Hemos sostenido que el 
abandono por el sistema de organización social del modelo individualista que lo dominó desde la Revolución 
Francesa y la paulatina asimilación por aquéle de nuevos valores, tales como la solidariedad social y la 
colaboración mutua entre los hombres, así como también la intervención reguladora del Estado en muchas 
atividades sociales, especialmente de índole económica, ha impuesto a los ciudadanos una actitud nueva en el 
plano jurídico, pues aparte de los derechos subjetivos, tenidos antes como los bienes jurídicos principales y casi 
únicos y como los más esenciales objetos de proteción penal, han aparecido también las obligaciones de los 
individuos hacia la comunidad humana de que forman parte; esto es, surjen los que hoy dia se llaman los 
deberes sociales” . (MONREAL, Eduardo Novoa. Alternativas y trances del derecho penal de hoy. Anuário de 



 43

 Esses interesses, consubstanciados na idéia dos já citados direitos supra-

individuais, congregam, por exemplo, os direitos relacionados ao meio ambiente, às 

relações de consumo, aos direitos sociais (saúde pública, seguridade social) e aos 

interesses de ordem sócio-econômica, de qual fazem parte aqueles relacionados 

com a atividade da Fazenda Pública, tanto no âmbito da atividade da receita quanto 

do gasto público. 

  É também da Alemanha outra sentença do seu Tribunal Constitucional 

Federal, apontando no sentido acima descrito: 

Son dignos de protección... no sólo los valores colectivos absolutos, es 
decir, universalmente reconocidos e independientes de la política respectiva 
de la comunidad (como por ejemplo la salud pública). El legislador puede 
también tomar los intereses de la comunidad como fundamento de la 
creación de normas, como por ejemplo, las que regulan los 
comportamientos profesionales en la actividad económica, las cuales no le 
son dadas como preestabelecidas, sino que tan solo se infieren de sus 
propias concepciones y objectivos económicos, sociales y políticos, a las 
que de este modo el mismo eleva al rango de los intereses más importantes 
de la comunidad.24  25 

  

                                                                                                                                                         
derecho penal y ciencias penales. no. 3, tomo XXXI, fascículo III, set-dez. Madrid: Instituto Nacional de 
Estudios Jurídicos, 1978, p.537). No mesmo sentido é o entendimento do professor John Braithwaite da 
Australian National University, ao afirmar o aumento da criminalização de condutas nos Estados Unidos, em 
especial relacionados com crimes de colarinho branco. Segundo ele: “Notwithstanding the rhetoric of 
deregulation, the facts are that under both Reagan and Bush Administrations the punitiveness of corporate crime 
enforcement increased from 38 per cent under Carter to 54 per cent under Reagan and the time served in gaol 
jumped markedly” . (BRAITHWAITE, John. Penalties for white-collar crime. Disponível em: 
<http://www.aic.gov.au/publications/ proceedings/10/braithwaite.pdf>. Acesso em: 15 set. 2005). Segundo a 
análise desenvolvida por Max Maureura Pacheco, o Direito Penal que se construiu após a Revolução Francesa, 
dito de natureza liberal, foi construído segundo os interesses da burguesia, tipificando condutas que assim 
protegeriam os interesses daquela classe. Daí porque a ausência de tipos penais protetores de bens jurídicos 
coletivos que pouca ou nenhuma relevância possuíam para a burguesia. Segundo ele, “La Revolución Francesa 
supuso la conquista del poder político por parte de la burguesía, y es a partir de ese momento cuando comienza 
la tarea de su confirmación. Semejante empeño habia de contar con un discurso legitimador asentado en sus 
propios presupuestos.(...) Lo que intento aquí es una cosa bien diferente, a saber poner de relieve cómo la 
burguesía, en ese contexto moderno, consolida su poder y cómo, para ello, se sirve del sistema penal” . 
(PACHECO, Max Maureira. El enmascaramiento cultural del sistema penal. Anuario de Filosofia Jurídica y 
Social, Valparaíso, n.19, p.1-28, 2001. Disponível em: <http://www.unifr.ch/derechopenal/ articulos/pdf/ 
Maureira1.pdf>. Acesso em: 25 set. 2005). 
24 TIEDEMANN, Klaus. Lecciones de derecho penal económico (comunitario, español, alemán). Barcelona: 
PPU, 1993, p.128. 
25 Nilo Batista faz alusão de que o bem jurídico é uma construção política, reservada ao papel do legislador 
definir quais valores deverão ser tutelados penalmente. (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal 
brasileiro. 8ª ed. Rio de Janeiro: Revan, 2002, p.96). 
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 Em sentido bastante assemelhado se pronunciou na Argentina a Corte 

Suprema de Justiça da Nação que, em decisão proferida a respeito de se 

determinadas sanções de natureza penal-tributária ofendiam algumas garantias 

fundamentais previstas no texto constitucional, se pronunciou no sentido de afirmar 

que tais direitos não seriam absolutos, podendo ser exercidos na forma regulada 

pelas leis. Estas, desde que fossem “razoáveis” poderiam impor restrições ao 

exercício de tais direitos sem serem consideradas inconstitucionais. 

 O critério utilizado pela Corte Suprema da Argentina para definir o que seria 

“razoável” é o que mais nos interessa nesse momento. Para aquela corte, a 

razoabilidade seria atribuída em face da comparação entre tais garantias 

fundamentais e o bem comum de toda a sociedade, ressaltando quão 

indispensáveis são os recursos econômicos do Estado para ela. Esclareceu ainda 

que os postulados garantistas se tornariam de impossível cumprimento quando 

manifestados de forma isolada do corpo social e insensíveis às suas necessidades 

gerais, quando da evasão deliberada das obrigações de natureza tributária.26 

 Há, entretanto, largas correntes doutrinárias defesas em relação a essa 

ampliação da tutela penal, em especial por afirmarem que a mesma está limitada à 

proteção dos direitos e garantias fundamentais do cidadão previstos nas 

constituições. Entende-se que a legislação penal também deve respeitar o 

mandamento constitucional, que só permitiria, assim, a tutela penal dos bens 

jurídicos constitucionalmente estabelecidos, quais sejam, aqueles de marco 

garantista. 

                                                 
26 Caso “Mickey S.A., s/ infracción art. 44, ley 11.683” , em 05/09/1991. (WENDY, Lilian N. Gurfinkel de. 
RUSSO, Eduardo Ángel. I lícitos tributarios en las leyes 11.683 y 23.771. 3a ed. Buenos Aires: Depalma, 1993, 
p.188-189). 
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 Em sentido oposto, entretanto, admite-se que pela passagem do Estado 

democrático de Direito (de natureza liberal burguesa) para um modelo de Estado 

social e democrático de direito, a própria concepção do que sejam direitos e 

garantias fundamentais sofreu uma transformação parcial: de direitos de defesa 

frente ao alargamento da intervenção Estatal passou-se a concebê-los também 

como a garantia da prestação de serviços essenciais ao cidadão e à coletividade.27 

É essa a compreensão que podemos extrair dos julgados anteriormente expostos. 

 Vê-se aí claramente um choque na atuação do legislador penal que deve agir 

no sentido de impor sanções, inclusive penais, para garantir os direitos fundamentais 

(nessa nova acepção não individualista) e a possibilidade de afetação da esfera 

tradicional dos direitos fundamentais clássicos, de conotação garantista. 

 

2.3  As diversas acepções acerca do que protege o bem jurídico penal-

tributário. 

 

 Como vimos, tem-se constatado um avanço da atuação do Estado na proteção 

penal de bens jurídicos que não estão relacionados à esfera específica dos 

interesses próprios da individualidade das pessoas, tais como a vida, a liberdade, a 

honra, o patrimônio, etc, mas que estão vinculados aos interesses das pessoas 

enquanto consideradas parte de um corpo social. 

                                                 
27 TIEDEMANN, Klaus. Lecciones de derecho penal económico (comunitario, español, alemán). Barcelona: 
PPU, 1993, p.131. 
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 Trata-se da proteção penal dos chamados bens jurídicos sócio-econômicos, 

cuja afetação recai sobre todos os indivíduos da sociedade, mas que não implicam 

uma relação micro-social, mas sim macro-social.28  

 Nesse tipo de bem jurídico, ressalta-se a proteção não apenas dos interesses 

verificáveis nas relações entre indivíduos, mas também dos interesses que se 

verificam e que se pretende proteger na relação dos indivíduos com o grupo social 

(meio ambiente, relações de consumo, etc). Daí também chamados de bens 

jurídicos supra-individuais. 

 Diversas são as acepções acerca do conteúdo do bem jurídico, nesse marco 

de direito supra-individual, algumas revelando ainda resquícios de uma concepção 

antiquada de bem jurídico, de conotação micro-individual, apenas vinculada à idéia 

de bem jurídico como representante de interesses individuais (stricto sensu), e 

outras, mais sintonizadas com as transformações trazidas com a concepção de um 

Estado social e democrático de Direito. 

 Tal confusão tem trazido problemas na correta interpretação a se dar sobre o 

conteúdo do bem jurídico penal-tributário, verificando-se uma sobreposição de uma 

perspectiva micro-individual sobre um bem jurídico que revela interesses macro ou 

supra-individuais.29  

                                                 
28 A expressões são utilizadas por Juan Bustos Ramírez, ao afirmar que “Con razón entonces en el P.80 y en la 
P.P.C.P. 83 se habla de delitos socioenonómicos: se trata de proteger bienes jurídicos que implican no uma 
relación microsocial, sino macrosocial”  (BUSTOS RAMÍREZ, Juan; BOIX REIG, Javier. Los delitos contra la 
hacienda pública: bien jurídico y tipos legales. Madrid: Tecnos, 1987, p.11). 
29 Segundo BUSTOS RAMÍREZ, “Por eso tiende generalmente a transplantar, mecánicamente o por analogía, 
perspectivas microsociales a los planteamientos macrosociales o, en el mejor de los casos, a superponer unas y 
otras perspectivas. Un ejemplo preclaro de esta situación lo constituyen los delitos contra la Hacienda Pública, 
en que a perspectivas estrictamente patrimoniales (por tanto, microsociales) se han superpuesto planteamientos 
macrosociales (fe pública, Hacienda Pública)”  (BUSTOS RAMÍREZ, Juan; BOIX REIG, Javier. op.cit., p.14). 
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 Esse problema é o responsável, em parte, pela existência de tantas 

conotações sobre o conteúdo do bem jurídico-tributário, de maneira que é possível 

classificar as diferentes orientações doutrinárias em duas grandes correntes, a 

patrimonial e a funcional, mas se deixando claro que ambas ainda não 

compreendem toda a magnitude das diferentes acepções. 30 

 Essas duas linhas majoritárias, que apesar de não contemplarem todas as 

perspectivas possíveis, são as que põem em relevo ora o patrimônio público como 

bem jurídico, ora que põem a função desempenhada pelo tributo na sociedade. 

 Mas antes de adentrarmos na análise das principais concepções a respeito do 

bem jurídico penal-tributário, é importante um breve comentário sobre a opção do 

legislador brasileiro de definir os delitos tributários como aqueles que atentam contra 

a Ordem Tributária. 

 Particularmente, a impropriedade terminológica do legislador contribuiu ainda 

mais para a dificuldade na definição de qual é o bem jurídico protegido pela norma 

penal-tributária, por caracterizá-lo imprecisamente dessa forma. 

 As principais aproximações tentando explicar o significado da expressão 

“Ordem Tributária” a definem como o conjunto das relações jurídicas que circundam 

a matéria tributária, algo no sentido do Sistema Tributário Nacional, conforme o 

definido no Título VI, Capítulo I, da Constituição Federal de 1988. 

                                                 
30 Tal delineamento é apontado por Carlos Martinez-Buján Pérez, ao afirmar que “en materia de bien jurídico se 
puede constatar ya la primera manifestación de la polémica que rodea el estudio de este delito, siendo posible 
hablar de dos líneas básicas para la comprensión de la figura delictiva, que, consequentemente, conducirán a 
conclusiones divergentes en el anállisis de determinados elementos del delito. Dicho de forma simplificada, esas 
dos líneas básicas son, de un lado, las denominadas tesis funcionales y, de otro lado, la tesis de orientación 
patrimonial”  (MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos. Derecho penal económico: parte especial. Valência: Tirant 
lo Blach, 1999, p. 326-327).  
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 Essa imprecisão acaba por não revelar, de fato, o que se protege sob o título 

de Ordem Tributária para fins de utilidade pela dogmática penal. 

 A impropriedade da técnica legislativa é, entretanto, aparente, pois não é o 

título da norma que vem definir o que se protege na Lei nº 8.137/90, mas sim a 

interpretação dos seus dispositivos, em especial, os arts.1º e 2º que tratam dos 

crimes praticados por particulares contra essa “Ordem Tributária”. 

 De qualquer forma, e como dissemos anteriormente, a alusão à Ordem 

Tributária no título da Lei nº 8.137/90 serviu apenas para fomentar a discussão sobre 

o que efetivamente se protege nos delitos tributários, passando a significar apenas 

como mais um dos “bens jurídicos” que a doutrina indica como protegido pela 

legislação penal-tributária.31 

 Analisemos, portanto, as diversas acepções que foram construídas na tentativa 

de indicar o conteúdo do bem jurídico penal-tributário.  

  

 

 

                                                 
31 Nesse sentido, alguns autores entenderam de considerar mesmo a Ordem Tributária como o bem jurídico 
protegido pela norma penal, sem se preocupar, entretanto, em lhe revelar o conteúdo, a sua dimensão técnica 
capaz de ser utilizado pela dogmática penal como instrumento para definir, por exemplo, a extensão do dano ao 
bem jurídico, a medida da culpabilidade do sujeito, e outras tarefas atribuídas ao bem jurídico. São exemplos de 
autores que adotam a Ordem Tributária como o bem jurídico protegido, entre outros: FERREIRA, Roberto dos 
Santos. Crimes contra a ordem tributária. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p.31; LOVATTO, Alécio Adão. 
Crimes tributários: aspectos criminais e processuais. 2.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p.87-88. 
Em sentido contrário, fazendo crítica à imprecisão técnica do seu conteúdo, por exemplo: ANDRADE FILHO, 
Edmar Oliveira. Direito penal tributário. Crimes contra a ordem tributária e contra a previdência social. 3ª ed. 
São Paulo: Atlas, 2001, p.80; RIBAS, Lídia Maria Lopes Rodrigues. Questões relevantes de direito penal 
tributário.  São Paulo: Malheiros, 1997, p. 125. 
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2.3.1 As teses patrimoniais do bem jurídico penal-tributário. 

 

 As teses patrimoniais são aquelas que tendem a identificar o bem jurídico com 

o patrimônio do Estado, ora utilizando expressões como o Erário, Tesouro Público, 

Fazenda Pública, etc.32 

 Tal concepção compreende tanto a proteção da arrecadação tributária quanto o 

gasto público, se bem que a criminalidade no âmbito do gasto público só mais 

recentemente tem despertado o interesse do legislador, enquanto que os crimes 

relacionados com o aviltamento da arrecadação de tributos já possuem maior 

tradição na história do direito penal.33 

 Tais concepções tendem a reconhecer o bem jurídico dentro ainda de uma 

concepção micro-social. Isto quer dizer que o patrimônio do Estado é tratado como 

bem de teor igual à propriedade privada dos particulares. O bem jurídico seria o 

patrimônio da pessoa jurídica representativa do Estado.34 

                                                 
32 Adotam teses patrimoniais a respeito do bem jurídico penal-tributário, entre outros: COSTA JR., Paulo José 
da; DENARI, Zelmo. Infrações tributárias e delitos fiscais. São Paulo: Saraiva, 1998, p.113; PACHECO, 
Ângela Maria da Motta. Sanções tributárias e sanções penais tributárias. São Paulo: Max Limonad, 1997, p. 
324; SALOMÃO, Heloísa Estellita. A tutela penal e as obrigações tributárias na Constituição Federal. São 
Paulo: RT, 2001, p. 204; COSTA, Cláudio. Crimes de sonegação fiscal. Rio de Janeiro: Revan, 2003, p. 37; 
LOPES, Rodrigo Fernando de Freitas. Crime de sonegação fiscal: a crise do Estado como causa de exclusão da 
culpabilidade. Curitiba: Juruá, 2002, p. 59; DECOMAIN, Pedro Roberto. Crimes contra a ordem tributária. 
Florianópolis: Obra Jurídica, 1997, p.51-103 (este autor, além do crédito tributário considera vários outros bens 
jurídicos como objeto de proteção da norma); KERN, Alexandre. O controle penal administrativo nos crimes 
contra a ordem tributária. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p. 50-65. 
33 No Brasil, a Lei 8.137/90 estabelece de forma mais ampla os crimes praticados contra a arrecadação dos 
tributos, reservando apenas alguns tipos penais relacionados com o gasto público, na vertente de incentivos 
fiscais. Exemplar é, na opinião de Tiedemann, o modelo alemão de punibilidade das condutas omissivas em 
matéria de subvenções. (TIEDEMANN, Klaus. Lecciones de derecho penal económico (comunitario, español, 
alemán). Barcelona: PPU, 1993, p.42). 
34 Essa é a opinião, por exemplo de WENDY & RUSSO, ao afirmarem que “ la facultad de recaudar los 
impuestos constituye un derecho pecuniario del Estado, destinado a integrar el patrimonio social, por lo cual 
las infracciones fiscales constituyen lesiones patrimoniales, de naturaleza análoga a las del derecho penal 
comum” . (WENDY, Lilian N. Gurfinkel de. RUSSO, Eduardo Ángel. I lícitos tributarios en las leyes 11.683 y 
23.771. 3a ed. Buenos Aires: Depalma, 1993, p.8). 
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 Os seguidores dessa linha partem de uma concepção de Estado de direito de 

natureza liberal, fortemente influenciada ainda pelas teses do liberalismo econômico, 

que viam a interferência do Estado na vida das pessoas como algo a ser evitado. O 

Estado deveria ter uma mínima participação no contexto social, e sua figura deveria 

ser identificada com a de uma pessoa (jurídica) se relacionando com as demais sem 

nenhuma distinção. 

 Se não deveria haver diferenciação entre a figura do Estado e as demais 

pessoas, o seu patrimônio também deveria estar sujeito às mesmas vicissitudes a 

que estão submetidos todos os direitos de propriedade, inclusive de sofrerem as 

ações criminosas configuradas nos crimes mais comuns: furto, roubo, apropriação 

indébita, dano, etc. 

 Dessa forma, para os críticos da criminalização das infrações tributárias 

careceria de mérito a tutela penal desses interesses, posto que já se encontraria 

presente no ordenamento jurídico-penal as figuras típicas necessárias para produzir 

a proteção desejada. 

 Qualquer tipificação penal diferenciada configuraria uma concessão ilegítima 

ao Estado de instrumentos para lhe aprimorar a cobrança de débitos tributários, 

possibilitando ao Estado fazer-se uso do instrumento coativo último para forçar os 

indivíduos a satisfazerem suas obrigações patrimoniais frente ao Fisco. Estaria 

consubstanciada aí, a odiosa possibilidade de prisão por dívidas, não permitida no 

modelo constitucional vigente nos países de nossa tradição jurídica. 

 A fim de se evitar a referida caracterização de prisão por dívidas, tais tipos 

penais viriam sempre agregados de uma adjetivação para lhes reforçar o 
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fundamento da criminalização, normalmente relacionada com a idéia de engano e do 

ânimo de defraudação.35 

 O problema que se verifica nessa adjetivação do patrimônio é a 

descaracterização do que realmente se quer proteger como bem jurídico. Se, de 

fato, é a propriedade do Estado, a inclusão de elementos de falsidade (engano) seria 

irrelevante para a configuração do ilícito, pois em nada interferiria na lesão ao bem 

jurídico. 

 Na realidade, o que se observa nessa perspectiva de bem jurídico, é a 

superposição de uma nova visão supra-individual sobre uma concepção 

originariamente micro-social. Essa visão supra-individual estaria consubstanciada 

numa proteção à verdade das relações jurídicas, evitando-se a prática do engano, 

da fraude, da simulação, tudo no interesse geral da coletividade, e não apenas na 

proteção específica do patrimônio estatal, numa acepção privatista-individualista. 

 O problema, pois, de tais concepções patrimoniais pode ser resumida da 

seguinte forma: se entendido o patrimônio numa perspectiva micro-social, tem-se a 

ilegitimidade da tutela penal, dado que poderia ser configurada uma mera prisão por 

dívidas. Se entendido o bem jurídico numa perspectiva macro-social, a imprecisão 

do que o seu conteúdo revela, acaba por impossibilitar a efetividade da proteção 

                                                 
35 Nesse sentido é a opinião de BUSTOS RAMÍREZ, ao afirmar que “Por eso la protección al patrimonio es 
siempre adjetivada; no es el patrimonio a secas. De ahí, entonces, que en este caso tiene que haber un engaño y 
un ánimo de defraudar o de lucro” . (BUSTOS RAMÍREZ, Juan; BOIX REIG, Javier. Los delitos contra la 
hacienda pública: bien jurídico y tipos legales. Madrid: Tecnos, 1987, p.19). Alguns autores como BUSTOS 
RAMÍREZ incluem também o ânimo do lucro, mas, pelo menos nos crimes contra a ordem tributária previstos 
na legislação brasileira, tal situação não constitui elemento do tipo penal.  
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penal, já que não fica claro o que se protege e, em conseqüência não se pode 

identificar com precisão a extensão do dano, nem a medida da culpabilidade.36 

 

2.3.2 As teses funcionais do bem jurídico penal-tributário. 

 

 As teses de caráter funcional são as que indicam ser o bem jurídico em matéria 

penal-tributária aqueles interesses relacionados com a função a ser desempenhada 

pelo tributo, em oposição às teses de conteúdo patrimonial.  

 Nessa linha de raciocínio, compreendem-se inseridos dentro dos valores ou 

interesses contemplados no bem jurídico tributário todos aqueles relacionados com o 

papel do Estado e que somente são realizáveis se o Estado tiver meios financeiros 

para sua concretização. Assim, bens jurídico-constitucionais consubstanciados nas 

chamadas necessidades públicas (saúde, educação, segurança, lazer, transporte, 

etc) estariam ameaçados pelas ações que provocassem uma afronta ao pagamento 

dos tributos.37 

                                                 
36 “con esta forma de tipificación, no se alcanza el efecto deseado, por no lograrse aprehender claramente lo 
protegido, y por ello un tipo así concebido no tiene efectividad”  (BUSTOS RAMÍREZ, Juan; BOIX REIG, 
Javier. Los delitos contra la hacienda pública: bien jurídico y tipos legales. Madrid: Tecnos, 1987, p.20). Em 
sentido semelhante: “La no consideración de la afectación al bien jurídico llevaría a desgajar la teoria penal de 
todo el sistema jurídico, ya que al sistema le es significativo que las personas mueran, que las cosas se 
destruyan, que los contratos no se cumplan, etc. Históricamente esta desvinculación del derecho penal de 
resultado lesivo del bien jurídico ha llevado a fundamentar el derecho penal desde la subjetividad afectante de 
valores ético sociales con una peligrosa tendencia a considerarlo como un recurso de prima ratio en lugar de lo 
que debiera ser, un recurso de extema ratio”  (BUSTOS RAMÍREZ, Juan; HORMAZÁBAL MALARÉE, 
Hernán. Lecciones de derecho penal. Vol. I. Madrid: Trotta, 1997, p.139). 
37 Seguindo essa orientação, poderiam ser ameaçados pelo não pagamento de tributos, também certos valores ou 
interesses constitucionalmente previstos, tais como: a livre concorrência (art.170, IV); o tratamento favorecido às 
microempresas e empresas de pequeno porte (art.170, IX e art. 179); a repressão ao abuso do poder econômico 
que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros (art. 173, § 
3o), entre outros. 
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 As teses funcionais do bem jurídico penal-tributário são as que melhor se 

adequam numa análise do cumprimento dos requisitos da dignidade constitucional 

do bem jurídico, pois são mais representativas dos valores consagrados na Carta. 

 Ocorre, entretanto, que há uma dificuldade prática da instituição e 

operacionalização desse nova classe de bens jurídicos focada nas relações macro-

sociais, visto que a tradição penalista, como já dissemos, sempre foi de cunho 

individualista. Isso acaba por fazer com que o legislador e o operador jurídico 

trasladem ainda o paradigma do bem jurídico exclusivamente individualista para o 

plano dos bens jurídicos supra-individuais. 

 Tais erros de concepção acabam por estabelecer bens jurídicos identificados 

com, por exemplo, o patrimônio da Fazenda Pública (numa acepção privatista) ou, 

em outras situações, a definição imprecisa do conteúdo do bem jurídico pode levar a 

uma vagueza na interpretação de seus limites e alcance, surgindo bem jurídicos 

também vagos configurados com a “fé pública”, por exemplo. 

 A imprecisão do conteúdo do bem jurídico, estabelecendo bens jurídicos muito 

abstratos acaba por impossibilitar a sua aplicação prática, técnica.38 Isso significa 

que o cidadão, o intérprete e até mesmo o julgador ficam sem ter condições de 

avaliar com precisão o que está protegido penalmente, e em que grau a conduta 

está produzindo dano ou perigo ao bem jurídico, por exemplo.39 

                                                 
38 Nesse sentido é a lição de BUSTOS RAMÍREZ, quando afirma que “La eficacia prática de um tipo legal 
depende da claridad con que está determinado el injusto, y ello sólo puede surgir sobre la base de uma 
determinación precisa del bien jurídico, esto es, de lo que se está protegiendo”  (BUSTOS RAMÍREZ, Juan; 
BOIX REIG, Javier. Los delitos contra la hacienda pública: bien jurídico y tipos legales. Madrid: Tecnos, 
1987, p.14). 
39 BUJÁN-PÉREZ, que é partidário das teses patrimoniais do bem jurídico, critica as teses funcionalistas por 
considerá-las desprovidas de um uso técnico. No seu entender, o bem jurídico, na acepção da função 
desempenhada pelo tributo, “es un bien que por su grado de generalidad no puede ser lesionado por el 
comportamiento típico defraudatório individual, sino que en su caso tan solo podrá ser abstractamente puesto 
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 De fato, a operacionalização do bem jurídico, tanto no contexto da elaboração 

normativa, quanto no da aplicação da norma, requer uma identificação precisa do 

seu conteúdo, ou seja, do que se protege. E não é apenas isso, pois para que se 

possa desempenhar algum papel no plano da dogmática (cuja função primordial é 

estabelecer limites factíveis que permitam a decidibilidade de conflitos), é preciso se 

saber de forma clara se tal bem está sob ameaça, se sofreu algum dano, qual foi a 

medida do dano, etc.  

 A resposta a essas questões é que permitirá ao aplicador julgar, com clareza, 

aspectos básicos da dogmática penal como a verificação da tipicidade da conduta e 

a medida da culpabilidade do agente (em função do dano causado ao bem jurídico), 

entre outros. 

 Compreendendo esse problema, aponta-se a necessidade de que o bem 

jurídico possua elementos de tecnicidade que o imponham uma dimensão prática, 

caso contrário, inaplicável será. 

 Assim, no contexto do bem jurídico tributário, qualquer tese funcionalista está 

longe, por si só, de alcançar alguma dimensão prática, pois se constata a 

impossibilidade de se chegar às respostas quanto à efetiva existência do dano. 

 Perceba-se melhor o problema: o fato de alguém sonegar determinado tributo, 

não é prova de que a função do tributo (entendido como bem jurídico) tenha sido 

sequer ameaçada. 

                                                                                                                                                         
en peligro a través de la reteración y generalización de las conductas defraudatórias individuales”  (PÉREZ, 
Carlos Martínez-Buján. Derecho penal económico: parte especial. Valência: Tirant lo Blach, 1999, p.329). 
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 Não há como se comprovar, por exemplo, que aquele tributo especificamente 

considerado, nascido de um fato gerador tributário, cuja obrigação não foi adimplida 

pelo contribuinte, tenha repercutido numa diminuição de determinada ação estatal 

que deveria ter sido realizada, e que estaria contemplada como um dos interesses 

tutelados no bem jurídico tributário. Isso só seria possível de ser constatado 

empiricamente se houvesse uma profusão de repetições da conduta delituosa, a 

provocar, em conjunto, um resultado lesivo ao bem jurídico.40 

 O que não se vê claramente numa situação normal, entretanto, é a relação de 

causalidade entre a conduta do infrator com a inação do Estado decorrente dessa 

conduta. Não podendo se estabelecer tal identidade entre causa e efeito, impossível 

será a imputação da sanção penal a alguém. Bens jurídicos dessa natureza, 

portanto, não atenderiam os requisitos técnicos mínimos para a constatação do 

ilícito, assim entendido como a realização de um dano ou ameaça a um bem jurídico. 

 

 

 

                                                 
40 O que vem a ser chamado por alguns de delitos de acumulação (ver mais a respeito no subtópico 3.2.2.2). M.J. 
Palmer, entretanto, em um simpósio realizado em Canberra, na Austrália, a respeito da criminalidade de 
colarinho branco, em que se inserem os crimes tributários, destaca que as grandes fraudes econômicas, apesar de 
terem um impacto maior na percepção da sociedade, não são comparadas aos delitos econômicos de menor 
intensidade que, de forma cumulativa, causam maiores prejuízos sociais. Nesse sentido, destaca uma nota da 
Commmonwealth Law Enforcement Review da Austrália, afirmando que “Most instances of so-called White 
collar crime amount to a form of fraud. The great majority of these offences are comparatively minor and have 
cumulatively the greatest impact on the Australian community and governments” . (PALMER, J. M. White collar 
crime. Canberra: Australian Institute of Criminology, 1995. Disponível em: <http://pandora-
test.nla.gov.au/parchive /2001 /Z2001-Mar-21 /www.aic.gov.au /conferences/ outlook95/palmer.pdf>. Acesso 
em: 28 set. 2005). 



 56

2.3.3 Outras acepções 

 

2.3.3.1 Bem jurídico como a fé pública 

 

 A compreensão do bem jurídico penal tributário como a fé pública estaria 

identificada com a necessidade de manutenção da verdade nas relações tributárias. 

 Tal acepção, entretanto, em nada contribui para a proteção de algo na esfera 

tributária, pois se verifica aqui também uma confusão de critérios individualistas de 

bem jurídico (micro-sociais) com critérios macro-sociais. 

 Tanto é, que também nessas acepções o objeto material que sobre o qual recai 

a ação não deixa de ser o patrimônio público, identificado tecnicamente da mesma 

maneira como um patrimônio individual. Assim, em nada acrescenta a questão da fé 

pública como elemento a revelar se o objeto material está sendo mais ou menos 

ameaçado. Verificamos, portanto, uma proximidade dessa concepção com aquela 

que põe em relevo o patrimônio público, mas adjetivado com a elementar do 

engano. 

 Aparentemente a única distinção entre as duas linhas doutrinárias, é a sua 

“topologia” penal, melhor explicando, é a sua posição no rol dos bens jurídicos 

elencados no corpo de um Código Penal. 

 Enquanto as teses de natureza patrimonial colocam os tipos penais tributários 

sob o título “Dos delitos contra o patrimônio público”, por exemplo, as teses que põe 
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em relevo a fé pública relacionam os crimes tributários sob o título “Dos delitos 

contra a fé pública”, estando ao lado de outros crimes de mesma natureza, como a 

fraude, a falsificação, etc. 

 Para Bustos Ramírez, se o que se intenta é proteger o pagamento de tributos, 

conforme fora construído o tipo penal na Espanha (tanto é que as elementares da 

falsidade são absorvidas pelo crime fim de defraudação), em nada contribui para o 

tipo legal a questão da fé pública.41 Se, entretanto, a fé pública é o interesse que se 

pretenderia proteger, os crimes deveriam ser puramente formais e não de resultado, 

como são, normalmente considerados42. Além disso, desnecessária seria uma 

tipificação especial para esses crimes, pois estariam todos eles contemplados nos 

crimes comuns de falsidade. 

 

 

 

                                                 
41 “Luego, la referencia a la fe pública aparecía sín concreción em el tipo legal, ya que el problema no residia 
em la veracidad jurídica de las actuaciones, sino em el ánimo de defraudar del sujeito”  (BUSTOS RAMÍREZ, 
Juan; BOIX REIG, Javier. Los delitos contra la hacienda pública: bien jurídico y tipos legales. Madrid: Tecnos, 
1987. p. 16-17) 
42 Tem-se na Itália um exemplo de tipificação de crimes tributários orientados para a proteção de um bem 
jurídico como a fé pública, mais especificamente, a verdade do ajustamento das relações entre o fisco e o 
contribuinte (também reconhecido como “ transparência fiscal” ). Apropriadamente, nesse país, os crimes são de 
mera conduta, não havendo a exigência da produção do resultado lesivo ao patrimônio público, requerendo-se 
apenas que a conduta seja direcionada para a redução ou supressão tributária. Muitas são as críticas, entretanto, 
por essa opção político-criminal, já que denota uma forma de “ tutela antecipada” , incriminando-se algo como 
atos preparatórios ao crime, já que está desvinculado do efetivo dano ao bem jurídico protegido em última 
instância, que são os recursos financeiros do Estado. Entre os críticos, destacamos a opinião de Grosso, ao 
afirmar que “ la tipizzazione dei reati tributari, come del resto quella dell’ intero sistema dei reati, deve essere 
costruita rispettando rigorosamente il criterio di offensività. Poiché il bene che nella specie si deve proteggere è 
l’ interesse dello Stato al pagamento delle imposte, i reati devono essere elaborati avendo riguardo al bene-
finale, la tutela delle rosorse fianziarie. Questo significa che abbandonata l’ idea di prevedere reatiostacolo, in 
quanto tali non ancorati a sicuri criteri di offensività, occorre tipizzare esclusivamente resti un cui sia evidente 
la protezione diretta dell’ interesse statuale alla riscossione delle imposte” . (FIANDACA, Giovanni. MUSCO, 
Enzo. Diritto penale tributario. 2a ed. Milão: Giuffrè editore, 1997, p.207). No direito brasileiro, a Lei 8.137/90 
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2.3.3.2 O bem jurídico como a função arrecadadora do Estado. 

 

 Para alguns que adotam teses funcionais, o bem jurídico tutelado penalmente é 

a função tributária do Estado, representada na figura da Fazenda Pública. Proteger-

se-ia aqui uma das funções essenciais do Estado.43  

 Tal função tributária possuiria a necessária dignidade constitucional à medida 

que a Constituição impõe ao cidadão, ainda que de forma implícita, o dever de 

contribuir para com a realização dos gastos públicos. Observe-se, nessa linha de 

raciocínio, que a legitimidade da cobrança dos tributos não está fundamentada na 

idéia de soberania, como ainda argumenta boa parte da doutrina, mas sim que o 

poder tributário é concedido ao Estado para que ele possa fazer valer o dever 

constitucional de colaboração dos cidadãos. 44 

 Essa linha de orientação quanto ao conteúdo do bem jurídico nos crimes contra 

a ordem tributária entende que, em paralelo à proteção da própria arrecadação 

                                                                                                                                                         
tanto apresenta tipos penais que exigem o resultado lesivo de subtração ou redução tributária (art. 1o da lei), 
quanto tipos penais meramente formais (art. 2o), relacionados com deveres instrumentais dos contribuintes. 
43 Observe-se que aqui há uma diferença em relação às teses funcionais a que nos referimos no tópico 2.3.2, uma 
vez que aquelas dizem respeito às funções desempenhadas pelo tributo, enquanto que aqui referimo-nos à função 
institucional de arrecadação de tributos.  
44 No Estado brasileiro, assumido o seu caráter de Estado social e democrático de direito, o dever de contribuir 
com os gastos públicos corresponde a um dever fundamental posto que está previsto na Constituição Federal. 
Ainda que não o esteja de forma explícita como ocorre com a Constituição espanhola (“art. 31.1. Todos 
contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos” ), o art.3º, I, da Constituição brasileira imputa como dever 
da República a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, que tem seu lógico reflexo na colaboração 
imposta a todos de compartilhar o custeamento dos gastos públicos. Também os artigos que definem as 
competências impositivas em matéria tributária trazem, como conseqüência, o dever constitucional e, por isso, 
fundamental, de pagar tributos. A respeito do caráter constitucional do dever de pagar tributos, no âmbito do 
direito espanhol, afirma Cristina Pauner Chulvi, que “Con la consagración constitucional de la exigência a todos 
los ciudadanos de contribuir con sus haberes al sostenimiento de los gastos públicos se ha acuñado un concepto 
constitucional del tributo”  (CHULVI, Cristina Pauner. El deber constitucional de contribuir al sostenimiento 
de los gastos públicos. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001, p. 86-87). No mesmo 
sentido é a opinião de MARTÍNEZ-BUJÁN, ao constatar que a legitimidade material-constitucional da tutela 
penal das atividades da Fazenda Pública está configurado constitucionalmente no dever do cidadão de contribuir 
“al sostenimiento de los gastos públicos”  de acordo com a sua capacidade econômica, e o direito a um sistema 
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tributária, há tipos penais que previnem a prática de condutas atentatórias à função 

arrecadadora e fiscalizadora de tributos, essencial que é para o funcionamento da 

Administração.45 46 

 Constituem-se como meios aptos para a realização desses ilícitos a prática de 

condutas orientadas ao descumprimento das obrigações tributárias formais, 

comumente chamadas de obrigações tributárias acessórias, que não correspondem 

à obrigação de pagamento de tributos. 

 Caracterizam-se, normalmente, por se tratarem de crimes formais que não 

exigem a demonstração de resultado lesivo, diferentemente da tipificação comum 

dos crimes relacionados com a arrecadação dos tributos. 

 

2.3.3.3 O bem jurídico como garantidor da vigência da legislação tributária 

 

 Antes de concluirmos as teses a respeito de qual seja o bem jurídico protegido 

nas normas penais tributárias, uma outra linha de raciocínio ainda deve ser 

                                                                                                                                                         
tributário que reflita uma justiça tributária material – igualdade e progressividade. (PÉREZ, Carlos Martínez-
Buján. Derecho penal económico: parte especial. Valência: Tirant lo Blach, 1999, p.323) 
45 Segundo Wendy & Russo, “en el segundo grupo de ilícitos, independientemente de la tarea recaudatória 
pura, se trata de asegurar el regular funcionamiento de la actividad administrativa tendiente a verificar y 
fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones puestas a cargo de los responsables (...) Se tiene presente que en 
estos ilícitos se pretende resguardar la función fiscalizadora” . (WENDY, Lilian N. Gurfinkel de. RUSSO, 
Eduardo Ángel. I lícitos tributarios en las leyes 11.683 y 23.771. 3 ed. Buenos Aires: Depalma, 1993, p.168). 
46 Seguem essa concepção, entre outros, na doutrina pátria: RIBAS, Lídia Maria Lopes Rodrigues. Questões 
relevantes de Direito Penal Tributário.  São Paulo: Malheiros, 1997, p.125; ANDRADE FILHO, Edmar 
Oliveira. Direito penal tributário. Crimes contra a ordem tributária e contra a previdência social. 3ª ed. São 
Paulo: Atlas, 2001, p.80. 
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considerada, que é aquela que considera como bem jurídico protegido o dever de 

lealdade do cidadão-contribuinte frente ao Estado.47 

 A esse respeito, afirmamos anteriormente que não é papel do Direito Penal 

realizar se não outra atividade que não seja a de proteger os proclamados bem 

jurídicos. Não seria legítimo ao Direito Penal, portanto, agir como instrumento de 

regulação da vida humana, estabelecendo de forma primeira as regras de 

convivência. A tese da ameaça do castigo para “educar” a sociedade não combina 

com o seu caráter subsidiário. 

 Ocorre, entretanto, que também em virtude de seu caráter subsidiário, o Direito 

Penal não deve estar alheio às exigências gerais de justiça e de satisfação do bem 

comum. Assim, deve mostrar a todos que as exigências da lei são atuais e, deste 

modo, promover a confiança nesta vigência.48 

 Segunda essa tese, cujo maior expoente é Jakobs, arrisca-se o raciocínio no 

sentido de que o papel do Direito Penal não é unicamente o da proteção de bens 

jurídicos como nós expomos até aqui. Um outro papel a ele atribuído, que ora 

estamos ressaltando, a ser realizado de forma ainda mais restrita, e obedecendo, na 

medida do possível, também aos princípios político-criminais indicados por Zipf49, é 

aquele relacionado com a garantia da confiança da sociedade na vigência das leis 

                                                 
47 Adota esse posicionamento, entre outros: PAULINO, José Alves. Crimes contra a ordem tributária. Brasíllia: 
Brasília Jurídica, 1999, p. 12. 
48 JAKOBS, Günther. Qué protege el Derecho Penal: bienes jurídicos o la vigência de la norma? Trad. Manuel 
Cancio Meliá, Revista Peruana de Doctrina y Jurisprudência Penal, Lima, n.1, 2000, p.154. 
49 Seriam, na concepção de Zipf, não verdadeiros princípios político criminais, mas topoi de argumentação. 
Seriam eles: o respeito à dignidade da pessoa humana, a humanização da atividade penal, a subsidiariedade do 
papel do direito penal e, por fim, a racionalização, praticidade e efetividade da persecução penal (ZIPF, Heiz. 
Introducción a la política criminal. p. 37-46). 
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que regem o ordenamento50, posto que essa confiança da sociedade se não é, por si 

só, um verdadeiro bem jurídico na sua concepção teórica clássica (ligado às 

garantias individuais do ser humano), não deixaria de ser um interesse fundamental 

para a sociedade. 

 Ocorre, entretanto, que essa concepção de bem jurídico não encontra respaldo 

nos valores que informam um Estado social e democrático de direito, visto que, nem 

num sentido micro-social, nem num sentido macro-social, representaria a proteção 

de alguma garantia ao cidadão, frente ao desmedido poder punitivo concedido a um 

Estado que se pretende social e democrático de direito.51 

  Apesar disso, sua aplicação no âmbito do Direito Penal Tributário estaria 

legitimada, segundo alguns, no dever de colaboração dos cidadãos-contribuintes no 

custeamento dos gastos públicos.52 

 Os partidários dessa corrente entendem, por outro lado, que os crimes de lesão 

à vigência das normas, por não exigirem um resultado de prejuízo patrimonial para 

                                                 
50 Na opinião de Carlos Pérez del Valle, é essa função que permite afirmar que “ la conexión entre el 
asseguramiento de la observancia de las normas jurídicas a través de la amenaza legal de la pena y la 
restauración del orden jurídico quebrantado en su imposición y ejecución tiene su fundamento en el 
mantenimiento del bien común” .  (PÉREZ DEL VALLE, Carlos. Introducción al derecho penal económico. p. 
24, In: BACIGALUPO, Enrique (director). Curso de derecho penal económico. Madrid: Marcial Pons, 1998, p. 
19-37). 
51 Segundo BUSTOS RAMÍREZ, numa situação como essa, “El fundamento de lo prohibido (y, por tanto, de la 
pena, de la inervención punitiva del Estado) no es, como en el caso del bien jurídico, al mismo tiempo una 
garantía para el ciudadano”  (BUSTOS RAMÍREZ, Juan; BOIX REIG, Javier. Los delitos contra la hacienda 
pública: bien jurídico y tipos legales. Madrid: Tecnos, 1987, p.24). 
52 É a opinião, por exemplo, de Quintano Ripolés e de Enrique Bacigalupo. Este último chega a afirmar, tecendo 
comentários sobre as prescrições penais recém introduzidas, na época, do direito espanhol, que o bem jurídico 
protegido procurava “ la protección de la pretensión del Estado de contar con una colaboración leal de los 
ciudadanos en la determinación de los hechos imponibles”  (BACIGALUPO, Enrique. El delito fiscal. In: 
BACIGALUPO, Enrique (director). Curso de derecho penal económico. Madrid: Marcial Pons, 1998, p, 216-
217). No mesmo sentido é a opinião de Carlos Pérez del Valle: “Sin embargo, las infraciones de las normas que 
rigem la vida económica y que, a su vez, representam un peligro para la vida o para otros intereses personales 
deben ser sancionadas a través del Derecho penal, pues en las sociedades modernas la valorización ético-social 
de estos comportamientos requiere su sanción a través de leyes penales en sentido estricto, pues representan 
lesiones del bien común de tal gravidad que la confianza en la vigencia de las normas que lo protegen en esos 
ámbitos no puede ser garantizada de otra maneira”  (PÉREZ DEL VALLE, Carlos. op.cit., p. 30). 
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serem configurados, devem ser apenados de forma mais branda do que aqueles que 

exigem tal prejuízo. Entretanto, na opinião de Pérez del Valle, as infrações às 

normas penais tributárias não podem ser valoradas pela ocorrência ou não de um 

prejuízo, mas sim pela gravidade da infração ao dever constitucional de colaboração, 

que configura o dever tributário. 

 Essa linha de raciocínio é considerada como válida, em sua opinião, mesmo 

reconhecendo que conduz para uma caracterização dos delitos tributários como 

crimes de perigo abstrato.53 54 

 A utilização de tipos penais de crimes de perigo abstrato seria legítimo em 

determinadas situações, sempre que algum setor social não fosse capaz de 

estabelecer esferas próprias de controle para proteção de seus interesses, de 

maneira que somente seria possível estabelecer algum tipo de controle social a 

partir da estandarização dos comportamentos pelo uso da lei.55 

                                                 
53 Segundo sua linha de raciocínio, seria impossível se configurar como delito de perigo concreto os crimes 
tributários, pois a situação hipotética seria tão genérica que resultaria discutível o cumprimento do mandato 
determinado pela lei penal. Como já dissemos, o legislador penal brasileiro criou tipos penais tanto de resultado 
quanto de perigo relacionados com a criminalidade tributária (arts. 1o e 2o da Lei nº 8.137/90). 
54 JAKOBS, a respeito da legitimação dos crimes de perigo abstrato vem destacar que “Hágase notar que este 
intento de legitimación de los delitos de peligro – abstracto o concreto – se limita a la desubjetivización de la 
referencia al daño, es decir, a delitos en los que el coportamiento típico crea un peligro – al menos – abstracto de 
irrupción inmediata, y no a través del comportamiento posterior de personas responsables, en una organización 
ajena”  (JAKOBS, Günther. La ciencia del derecho penal ante las exigencias del presente. Trad. Teresa Manso 
Porto. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2000, p.13. (Cuadernos de Conferencias y Articolos n.24)). 
Já Fábio Bittencourt da Rosa vem justificar o uso de tipos penais de perigo abstrato pelo fato de serem mais 
efetivos na proteção dos bens jurídicos, por permitirem a antecipação da reação penal. Isto é, não aguardam a 
lesão ao bem jurídico para só então se iniciar a reação penal. (ROSA, Fábio Bittencourt da. Legitimação do ato 
de criminalizar. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, 91). 
55 Segundo JAKOBS, a utilização de estandares normativos (padrões de comportamentos especialmente 
definidos) é o instrumento adequado a se utilizar pelo Direito nas sociedades contemporâneas que se 
caracterizam, conforme sua compreensão, como sociedades anônimas. Quer expressar, com esse entendimento, 
que na complexidade das relações humanas modernas, cada vez menos os indivíduos integrantes de determinado 
grupo social se conhecem, de maneira que não se pode esperar com segurança o comportamento que será 
realizado pelos outros. Vive, então, a sociedade em constante perigo, em contínua ameaça, exatamente pela não 
certeza de que comportamento se pode esperar dos outros que pode lhe ser especialmente danoso. O autor, 
explicando a inserção da teoria da imputação objetiva no direito penal como uma forma do reconhecimento 
desse fenômeno, aponta que “Con la anonimidad de la sociedad guarda relación este instituto en la medida en 
que la orientación, los déficits congnitivos que vienen condicionados por la anonimidad deben ser compensados 
mediante estándares normativos”  (JAKOBS, Günther. op.cit., p.17). 
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 O sistema econômico, área de afetação do direito penal tributário, normalmente 

não possui esferas de autocontrole capazes de contornar os problemas a ele 

inerentes, dispensando a introdução do elemento coercitivo do Direito Penal. Dessa 

forma, se não há mecanismos de autocontrole, o direito penal tributário se 

legitimaria, ainda que em fórmulas de crimes de perigo abstrato, pois revelariam 

comportamentos padronizados que serviriam de marcos de referência dos desvios 

que podem resultar em perigo para pessoas, vítimas da inexistência do controle da 

atividade econômica. 

 A garantia da vigência da lei tributária, que impõe o pagamento de tributos, 

seria conferida pelo Direito Penal, daí derivando sua pretensa legitimidade. Tal 

posição é, na nossa opinião, muito discutível. Relembramos as lições de Zipf ao 

apontar a ilegitimidade do Direito Penal como instrumento de transformação social 

por regulação de condutas. O papel do Direito Penal não é transformar a sociedade, 

garantindo com uma maior força intimidatória a vigência das normas jurídicas, mas 

sim proteger aquilo que ela reputa como importante, essencial para o convívio social, 

ou seja, proteger bens jurídicos.56 

 Observe-se, entretanto, que há entendimentos no sentido de não identificar 

uma contradição rígida entre as teses de um Direito Penal de proteção de bens 

jurídicos e de garantia da vigência das normas. 

                                                 
56 MIR PUIG faz crítica a tese defendida por Günther Jakobs, por entender que sua proposta teórica, 
desvinculada da proteção de bens jurídicos, pode levar às mesmas conseqüências ocorridas em regimes 
autoritários, como o nazi-fascismo, com a edificação de um direito penal do terror. Segundo ele, “esta es una 
razón importante para oponerse a la propuesta de Jakobs de prescindir del concepto de bien jurídico y 
sustituirlo por el de lesión de la vigëncia de la norma, que en sí misma – y con independencia dela intención de 
sua autor –, tiene un significado autoritário. (...) la concepción de Jakobs invierte en cierto modo el 
planteamiento y convierte a la norma en objeto en sí mismo legítimo de la proteción penal: la norma pasa de 
instrumento que necesita ser legitimado por su fin, a fin en sí mismo legitimado” . (MIR PUIG, Santiago. 
Valoraciones, normas y antijuridicidad penal. Revista Electrónica de Ciência Penal y Criminologia, n. 06-02, p. 
02:7, 2004. Disponível em: <http://criminet.ugr.es/recpc/06/recpc06-02.pdf>. Acesso em: 01 out. 2005). 
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 Afirma-se que a própria teoria do Direito Penal de exclusiva proteção de bens 

jurídicos já em seu nascedouro representou uma flexibilização de um Direito Penal 

mais identificado com o autor, oferecendo-lhe maiores garantias que o direito penal 

orientado à proteção de bens jurídicos. Isto porque na concepção de um Estado 

liberal, mais marcadamente influenciado por princípios iluministas, tinha-se que o 

Direito Penal deveria existir apenas como proteção exclusiva dos direitos subjetivos, 

ou seja, dos direitos da personalidade. 

 Assim, segundo essa linha de raciocínio, não há grandes distinções entre a 

tese do Direito Penal de exclusiva proteção de bens jurídicos e a tese do Direito 

Penal de proteção à vigência das normas, pois as críticas a esta são, na realidade, 

as mesmas que são realizadas às teses do Direito Penal proteção de bens 

jurídicos.57 

 De qualquer forma, apesar do aumento da aceitação das teses do direito penal 

garantidor da vigência das normas, ainda se mantém, de forma predominante, a tese 

de que o direito penal deve prioritariamente estar vinculado à idéia de proteção de 

bens jurídicos essenciais para a vida do homem em sociedade. E em sentido oposto, 

refutam-se as teses contrárias por se entender que abririam a possibilidade para 

uma expansão do Direito Penal sem limites, permitindo-se a configuração de um 

Direito Penal de terror, típico de estados totalitários. 

 

                                                 
57 Segundo SÁNCHEZ, mesmo as teses da utilização do Direito Penal como instrumento para garantir a vigência das 
normas jurídicas, parte de uma necessidade material de se identificar o núcleo das normas essenciais à sociedade que 
seriam merecedoras de receber tal proteção penal. Esse núcleo de normas essenciais corresponde, na tese do Direito 
Penal de proteção de bens jurídicos, a identificação do que vem a ser considerado como um bem jurídico-penal (apto a 
ser protegido penalmente, por estar identificado com valores relacionados com a dignidade da pessoa humana). 
SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. A expansão do direito penal: Aspectos da política criminal nas sociedades pós-
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2.3.4 A posição adotada: a Fazenda Pública como bem jurídico penal-tributário, 

mediante a combinação das teses patrimoniais e funcionais. O uso da técnica do 

bem jurídico mediato e imediato. 

 

 Observando as duas correntes principais que tentam definir o conteúdo do bem 

jurídico protegido em matéria penal-tibutária, quais sejam as teses patrimoniais e as 

teses funcionais, verifica-se a impropriedade absoluta do uso de qualquer uma das 

duas de forma isolada. 

 Analisemos, pois, cada uma delas, ainda que já o tenhamos feito 

anteriormente, a fim de explicarmos o que acabamos de afirmar. 

 As teses patrimoniais, por exemplo, adotadas pela maioria da doutrina, são 

aquelas que identificam como bem jurídico protegido o patrimônio da Fazenda 

Pública, que se consubstanciaria materialmente na figura da arrecadação tributária. 

 Boa parte da doutrina que adota a tese patrimonialista, considera que o bem 

jurídico protegido é o patrimônio da Fazenda Pública, mas entendido num sentido 

privatista. Quer dizer, o bem jurídico seria o patrimônio da Fazenda Pública, mas da 

mesma forma como também se protege penalmente o patrimônio individual de 

alguém. Como vimos, tal compreensão decorre, ainda, da transposição de 

elementos conceituais micro-individuais para os bens jurídicos socioeconômicos, do 

qual faz parte o bem jurídico penal tributário. 

 Seguindo essa linha de raciocínio, e baseado na concepção de um direito 

penal garantista, de concepção micro-individual que protege exclusivamente diretos 

                                                                                                                                                         
industriais. Trad. Luiz Otavio de Oliveira Rocha. São Paulo: RT, 2002, p.108-110. – (Série as ciências criminais no 
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e garantias individuais, chegar-se-á à conclusão, por vários setores da doutrina, de 

que essa tutela penal não é possível, pois careceria de legitimidade. Não haveria, 

pois, como combinar um direito penal garantista com a proteção ao patrimônio 

estatal. 

 O problema fundamental das concepções patrimoniais é o de não revelar um 

conteúdo material com significância tal que o legitime a ser tutelado penalmente. 

Faltaria dignidade constitucional ao bem jurídico considerado nessa acepção. Afinal 

de contas, sacrificar bens jurídicos como a liberdade e a dignidade da pessoa 

humana em função de um mero direito de propriedade, e que tem o agravante de 

não estar afetado a nenhuma pessoa humana, significaria não aplicar o princípio da 

proporcionalidade entre a pena e o injusto cometido. 

 Como conseqüências das teses que vislumbram o patrimônio da Fazenda 

Pública (numa conotação privatista) como o bem jurídico protegido, tem-se, além da 

consideração da ilegitimidade pelos motivos há pouco expostos, também a idéia de 

que essa se daria por desnecessidade (por já existirem tipos penais relacionados 

com a proteção do patrimônio) ou pela identificação dos crimes tributários com a 

figura da prisão por dívidas.58 

 Mas as teses patrimoniais possuem um fator positivo que é a fácil identificação 

do seu bem jurídico, ou seja, do que se está protegendo na norma penal.  

 Então, a despeito da carência quanto a um elemento justificador da tipificação 

penal, tem-se, em contrapartida, um bem jurídico que tecnicamente possui todos os 

                                                                                                                                                         
século 21; v.11). 
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elementos que permitem ao intérprete, ao cidadão e ao juiz analisar se o bem 

jurídico está sob ameaça, se houve dano ao mesmo, qual foi a extensão desse 

dano, se o dolo contemplava a realização do dano, e outros questionamentos 

adicionais que devem ser feitos a fim de se verificar a antijuridicidade da conduta e a 

medida da culpabilidade do autor. 

 Dessa forma, o dano à arrecadação é a medida objetiva que permite 

tecnicamente a análise de todos esses fatores, sem os quais a dogmática penal não 

poderá realizar a sua feição prática de resolver conflitos. 

 Agora quanto às teses funcionais, os problemas e os benefícios são outros. 

 As teses funcionais do bem jurídico penal-tributário, como já observamos, são 

aquelas que consideram como bem protegido as funções desempenhadas pelo 

tributo, e a partir daí adquirem dignidade penal pela sua importância para a garantia 

da consecução de uma série de direitos essenciais para a vida do homem em 

sociedade. 

 Essas concepções, se por um lado apresentam a dignidade penal necessária 

ao bem jurídico, falham na dimensão técnica do mesmo. Quer dizer, seu bem 

jurídico não revela com clareza para o operador jurídico o que se está a proteger e, 

por essa razão, não se consegue analisar se houve dano ao bem jurídico, qual foi 

sua extensão, qual foi a medida da culpabilidade do agente, etc. 

 Observamos, pois, que as duas teses, consideradas individualmente não 

atendem aos interesses da dogmática penal. 

                                                                                                                                                         
58 Para descaracterizar uma possível tipificação de prisão por dívidas, os tipos penais em matéria tributária 
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 A solução para a definição do conteúdo do bem jurídico penal tributário, a 

considerar também as variações entre as legislações, passa por se observar esse 

instituto sob duas vertentes: a mediata e a imediata.59 Para isso, faz-se necessário 

combinar as duas vertentes positivas das teses patrimoniais e das teses funcionais. 

 Dessa forma, pode-se entender que o bem jurídico penal-tributário se 

apresenta sob duas dimensões. Na dimensão que chamamos de bem jurídico 

mediato (ou bem jurídico técnico), temos a identificação com a tese patrimonial, 

representada na figura da arrecadação tributária. 

 Assim contempla-se a necessidade da existência dos elementos que permitam 

a análise e interpretação da norma penal quanto à lesividade da conduta, quanto à 

medida da culpabilidade, questão de que se preocupa a dogmática penal. 

 No que diz respeito à dimensão imediata do bem jurídico, temos aquela 

relacionada com a idéia de função do tributo, que responde ao questionamento do 

requisito da dignidade penal do bem jurídico. Essa dimensão imediata serve para 

analisar o mérito da legitimidade da tutela penal, mas não para aplicá-lo a situações 

concretas, pois não possui os requisitos técnicos para isso. Serve apenas como a 

ratio legis principal do legislador, ou seja, corresponde ao interesse que se pretende 

proteger e que deve apresentar a necessária dignidade penal para vir a ser tutelado. 

 Assim, no nosso entendimento, a tese que melhor atende aos requisitos e 

funções do bem jurídico é aquela que afirma ser o bem jurídico penal-tributário a 

                                                                                                                                                         
normalmente acrescentam um elemento normativo no tipo, configurado na realização de uma falsidade orientada 
para iludir o Fisco. 
59 MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ vem apresentar a fundamentação de uma idéia de bem jurídico numa dimensão 
mediata (também chamado de bem jurídico representado) e imediata (chamado de bem jurídico intermediário, 
técnico ou representativo). Ocorre, entretanto, que ele não faz a combinação das duas dimensões para justificar a 
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Fazenda Púbica. Note-se, entretanto, que essa perspectiva deve contemplar as 

duas dimensões citadas, sob pena de se confundir com as já citadas concepções 

estritamente patrimoniais.60 

 Assim, a Fazenda Pública é o bem jurídico penal-tributário, pois atende o 

requisito da dignidade penal do bem jurídico. Isto porque em sua dimensão imediata 

se estabelece uma relação de proteção às funções estatais que são desenvolvidas 

com o produto da arrecadação dos tributos, daí buscando sua dignidade.61 Por outro 

lado, fazendo uso de sua dimensão mediata, a proteção penal recai na arrecadação 

tributária propriamente dita.62 Esta, que sozinha não possuiria a legitimidade para 

assumir tal papel, acaba por adquiri-la, na medida que representa o bem jurídico 

imediato, ou seja, a função desempenhada pelos tributos.  

 Assim, a concepção de Fazenda Pública que se deve levar em consideração 

como bem jurídico é aquela que considera a arrecadação tributária, ou seja, o 

patrimônio público, imbuída de sua função de garantir a satisfação das 

                                                                                                                                                         
tutela penal. (MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos. Derecho penal económico: parte especial. Valência: Tirant 
lo Blach, 1999, p.68). 
60 Deve-se destacar que muitos autores nacionais falam do bem jurídico como o Tesouro, a Fazenda Pública, a 
arrecadação, todos como termos sinônimos, sem fazer a alusão a representação dos dois âmbitos de atuação. 
Vide nota 32. 
61 A ação típica não lesiona nem põe em perigo o bem jurídico imediato. Não se exige para a configuração típica 
que tal função do tributo seja efetivamente lesionada ou posta em perigo, pois assim nunca se veria tal situação 
configurada e o bem jurídico não teria função. Não porque a lesão não exista, mas porque tecnicamente é 
impossível identificá-la, daí a necessidade da existência da dimensão mediata do bem jurídico. Também não se 
exige que o dolo do sujeito seja orientado para prejudicar as funções do tributo; basta que saiba que causa 
prejuízo patrimonial à Fazenda Pública ou à Seguridade Social. Logo, o bem jurídico imediato não tem 
relevância direta nenhuma na interpretação do delito, nem no tipo objetivo nem no tipo subjetivo, mas tem 
relevância para revelar a dignidade do bem jurídico para legitimar sua tutela. (MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, 
Carlos. Derecho penal económico: parte especial. Valência: Tirant lo Blach, 1999, p. 365). Essa concepção se 
aproxima das exigências de MIR PUIG sobre a exigência da comprovação do dano para legitimar a tutela penal 
de interesses coletivos. Ainda que esse dano não recaia diretamente sobre um indivíduo, é possível se especular 
qual é o grau da lesão aos interesses individuais quando o patrimônio público é lesionado em valores 
quantificáveis financeiramente. É possível, por exemplo, calcular-se, de forma aproximada, quantos serviços 
públicos essenciais poderiam deixar de ser oferecidos à sociedade. 
62 Somente um bem jurídico assim concebido está em condições de servir de critério interpretativo reitor da 
norma, pois toda interpretação, inclusive a teleológica, deve levar em consideração o bem jurídico protegido, 
permitindo-se avaliar a dimensão do dano, a sua reparação, a verificação do dolo, a presença ou não de outro 
elemento subjetivo da conduta, etc. (MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos. op.cit., p. 386). 
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necessidades públicas, definidas que estão constitucionalmente, como saúde, 

educação, segurança, etc, buscando aí sua própria dignidade constitucional.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63 No mesmo sentido, fazendo ressaltar a necessidade de se reconhecer os dois âmbitos do bem jurídico penal-
tributário, é a opinião de Tiedemann: “por último, en este asunto se trata de una cuestión del bien jurídico del 
derecho penal tributario que el Tribunal Supremo alemán se limita a contemplar en relación a la obtención de 
ingresos mientras que seguún nuestro punto de vista también se ha de tomar en consideración las finalidades a 
realizar con los fondos recaudados” . (TIEDEMANN, Klaus. Lecciones de derecho penal económico 
(comunitario, español, alemán). Barcelona: PPU, 1993, p.162). Também reconhecem a dupla dimensão do bem 
jurídico penal-tributário: EISELE, Andréas. Apropriação indébita e ilícito penal tributário. São Paulo: 
Dialética, 2001, p.87; PALHARES, Cinthia Rodrigues Menescal. Crimes tributários: uma visão prospectiva de 
sua despenalização. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004, p. 149; GULLO, Roberto Santiago Ferreira. Direito 
penal econômico. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p.19; Manoel Pedro Pimentel, Heleno Cláudio Fragoso e 
Dílio Procópio de Alvarenga, todos esses segundo informação de FARIA JR., César de. Crimes contra a ordem 
tributária. Cadernos de direito tributário e finanças públicas. São Paulo: RT, v.4, jul/set, 1993, p. 75; PINTO, 
Émerson de Lima. A criminalidade econômico-tributária: a (des)ordem da lei e a lei da (des)ordem. Por uma 
(re)legitimação do Direito Penal do Estado democrático de direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, 
p. 44. 
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CAPÍTULO 3 O BEM JURÍDICO PENAL-TRIBUTÁRIO E OS REQUISITOS PARA 

A TUTELA PENAL 

 

3.1 Mudança de paradigma no Direito Penal: da proteção exclusiva de bens 

jurídicos individuais para a inclusão de novos bens jurídicos. 

 

3.1.1 A vitimização da sociedade como fator ampliativo da tutela
�
 

 

 Em face dos valores propugnados em um modelo de Estado social e 

democrático de direito e, em especial, a configuração cada vez mais crescente das 

sociedades contemporâneas como sociedades de risco, os princípios garantistas, 

que chegaram a ser reconhecidos por Heinz Zipf como um conjunto de direitos de 

proteção do delinqüente, uma verdadeira “carta magna” de direitos do autor frente 

aos excessos do poder punitivo estatal, já não podem ser reconhecidos de forma 

absoluta, devendo ser relativizados. 

 Uma das razões dessa relativização dos princípios garantistas está relacionada 

com a atitude da sociedade frente à violência e ao crime. Isso tem feito com que a 

ela, ameaçada a partir do século XX principalmente por delitos de cunho 

eminentemente econômico, não mais aceite o direito penal como essa carta de 

direitos do delinqüente, mas sim que deve assumir um papel de “Carta Magna del 

ciudadano” e, segundo aponta Hassemer, “como arsenal de lucha efectiva contra el 
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delito y repressión de la violência”, enfatizando um direito penal identificado com a 

vítima e não de proteção do autor.64  65  

 Com isso, os cidadãos agora já não mais se identificando como possíveis 

autores de crimes, mas sim como possíveis vítimas, passaram a não temer tanto 

quanto antes o exercício da função punitiva do Estado, razão de consentirem e até 

exigirem a flexibilização de certas restrições garantistas.66  67 

 Verifica-se, pois, que mesmo num marco de um Estado democrático, com um 

amplo elenco de garantias civis reconhecidas e exercidas, passou-se a admitir a 

flexibilização de tais direitos com a finalidade de se obter uma maior eficácia 

                                                 
64 Segundo Hassemer, perde-se, em parte, o caráter de ressocialização do Direito Penal, consolidando-se “como 
un instrumiento efectivo y altamente intervencionista de la política frente a la violencia y el delito” . 
(HASSEMER, Winfried. Crítica al derecho penal de hoy. Trad. Patricia S. Ziffer. Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia, 2001, p.48).  
65 SILVA SANCHEZ aponta essa mudança de paradigma ao perceber uma mudança de identificação da 
sociedade com os sujeitos da relação jurídico-penal: enquanto sob a égide do Direito Penal clássico, de 
orientação iluminista, via-se uma maior identificação da sociedade com o autor do delito, nas sociedades 
contemporâneas os indivíduos passam a se compreender também como titulares de bens jurídicos (ainda que 
coletivos ou difusos) merecedores de proteção penal. Dessa forma, enquanto sob uma visão de um Direito Penal 
clássico fazia-se necessário proteger, mediante garantias, o autor do delito (que poderia vir a ser qualquer 
membro da sociedade), nas sociedades pós-industriais tem-se uma maior identificação com o sujeito passivo dos 
crimes, havendo o que se compreenderia como uma vitimização da sociedade. Assim, passa-se a pretender uma 
flexibilização das garantias jurídico-penais em favor de uma maior certeza da eficiência do Direito Penal no 
sentido de proteger as vítimas do delito, o que se pode entender também como uma maior liberalização da ação 
do jus puniendi. (SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. A expansão do direito penal: Aspectos da política criminal 
nas sociedades pós-industriais. Trad. Luiz Otavio de Oliveira Rocha. São Paulo: RT, 2002. p.50-57. – (Série as 
ciências criminais no século 21; v.11). No mesmo sentido é o entendimento de Prittwitz, ao afirmar que “ the 
recent call for more respect for the victim’s interests, rights, and perspective within the criminal justice system is 
sympathetic to the victims. This shift in perspective may be the result of more people being victimized, or it may 
result from real victims beins increasingly able to speak up. But it is probably even more the result of the society 
identifying itself – for whatever reasons – with the victim.”  (PRITTWITZ, Cornelius. The resurrection of the 
victim in penal theory. Buffalo Criminal Law Review, New York, vol. 3, p. 109-129, 1999. Disponível em: 
<http://wings.buffalo.edu/law/bclc/bclrarticles/3(1)/prittwitzmac1.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2005). 
66 DIEZ RIPOLLÉS, José Luis. El nuevo modelo penal de la seguridad ciudadana. Revista Electrónica de 
Ciência Penal y Criminologia, n. 06-03, 2004, p. 03:17. Disponível em: <http://criminet.ugr.es/recpc 
/06/recpc06-03.pdf>. Acesso em: 11 out. 2005. 
67 Até porque quanto maior for o espaço concedido aos princípios garantistas ter-se-á duas conseqüências 
relacionadas com a diminuição da capacidade protetiva do Estado: na diminuição dos âmbitos de atuação do 
Direito Penal (leia-se bens jurídicos) e na imposição de regras mais rígidas para a persecução penal 
(imputabilidade penal, responsabilidade penal subjetiva, etc). Nesse sentido, destacando o binômio garantias 
versus eficácia preventiva, Rafael Alcácer Guirao afirma que: “a mayor maximización de las garantías menor 
funcionalidad preventiva de la pena en su cometido de protección de esferas de libertad, dado que las garantías 
individuales operan como espacios de libertad limitadores de la intervención penal” . (GUIRAO, Rafael Alcácer. 
Prevención y garantías: conflicto y síntesis. Doxa - Cuadernos de Filosofia del Derecho, n. 25, 2002, p. 139-
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protetiva com o Direito Penal, decorrendo-se, em parte, da mudança do paradigma 

para identificação da sociedade com a vítima.68 

 Essa identificação da sociedade com a vítima, configurando o Direito Penal 

como uma “Magna Carta do Cidadão”, relaciona-se com a idéia da evolução da 

responsabilização pessoal do autor do delito em contraposição às teses que foram 

fortes na década de 60 e 80 que propugnavam pela co-responsabilidade da 

sociedade pela prática do crime. 

 A idéia se sustenta na tese de que como a sociedade se entendia como “co-

responsável” junto ao autor pela prática do delito, insistia-se (e ainda se insiste) com 

veemência que se deveria atribuir o máximo de garantias ao delinqüente, 

considerando que qualquer pessoa poderia via a ser sujeito ativo de um delito. 

 Atualmente, entretanto, tende-se a uma maior responsabilização individual do 

autor, imputando-lhe o dever de assumir inteiramente as conseqüências de seu ato 

delituoso, compreendendo-se a sociedade como vítima desse processo e não como 

“co-autora”. 

 Essa vitimização, por sua vez, permitiu a ampliação da tutela penal para bens 

jurídicos antes não reconhecidos, e que, na imensa maioria deles, configuram-se 

como bens jurídicos supra-individuais. 

                                                                                                                                                         
140. Disponível em: <http://www.cervantesvirtual.com/ servlet/ SirveObras/ 23584061091481851665679/ 
doxa25_05.pdf>. Acesso em: 28 out. 2005). 
68 É importante salientar, entretanto, que há autores que consideram essa identificação da sociedade com a vítima 
como mais um preceito limitador do jus puniendi, e não como um instrumento a permitir a expansão do Direito 
Penal. Nesse sentido, observe o comentário de Schünemann ao afirmar que “ the criminal law may only be 
employed to protect legal goods when it is necessary to do so. Subsequently, i developed victim-based 
jurisprudence (the German term Viktimodogmatik being the term given to it by its detractors) into a rule of 
interpretation, which banishes from the purview of the criminal law all behavior, in cases in which the interests 
of the victim are not worthy of nor in need of protection” . (SCHÜNEMANN, Bernd. The system of criminal 
wrongs: the  concept  of  legal  goods and victim-based jurisprudence as a bridge between the  general and 
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3.1.2  O reconhecimento de outros valores dignos de proteção penal relacionados 

com a chamada criminalidade dos poderosos 

 

 O processo de vitimização da sociedade69 tem seu ponto máximo na mudança 

de enfoque na proteção dos bens jurídicos: passa-se para um segundo plano o tema 

da criminalidade dos despossuídos (crime of the powerless) e, em seu lugar, focam-

se as atenções na chamada criminalidade dos poderosos e das empresas (crime of 

the powerful, corporate and business crime), que podemos resumi-las no conceito de 

crimes de colarinho branco.70 

 O processo de ampliação da tutela penal relacionado com o binômio 

criminalidade dos despossuídos e criminalidade dos poderosos pode ser explicado 

da seguinte forma: no Direito Penal clássico, de influência garantista, o tipo de 

criminalidade normalmente está relacionado com os crimes violentos e, portanto, 

comumente praticados pelas classes econômicas mais desfavorecidas. 

 Esse fenômeno pode ser explicado pela prevalência dos valores da classe 

social dominante, a burguesia, desinteressada em que o Direito Penal pudesse ser 

                                                                                                                                                         
special parts of the criminal code. Buffalo Criminal Law  Review,  New York, vol. 7, n.2, 2004, p.563. 
Disponível em: <http://wings.buffalo.edu/law/bclc/bclrarticles/7/2/schuenemann.pdf>. Acesso em: 15 set. 2005). 
69 Analisado sucintamente no tópico seguinte. 
70 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. A expansão do direito penal: Aspectos da política criminal nas sociedades 
pós-industriais. Trad. Luiz Otavio de Oliveira Rocha. São Paulo: RT, 2002, p.54. – (Série as ciências criminais 
no século 21; v.11). Há críticas na identificação necessária dos crimes de colarinho branco com os chamados 
delitos dos poderosos ou das empresas. Os crimes contra a ordem tributária são exemplos de tipos de crimes de 
colarinho branco, mas que não são necessariamente crimes praticados pelos “poderosos” . Nesse sentido, afirma-
se que “Tax evasion and tax avoidance activities are genereally associated with the rich and powerful and 
involve large companies and big money. Yet the offence can also apply to ordinary people, to almost anyone in 
fact who derives an income and has an obligation to pay tax” . (POTAS, Ivan. Thinking about tax avoidance. 
Trends & issues in crime and criminal justice, n.43. Canberra: Australian Institute of Criminology, p.1-8, 1993. 
Disponível em: <http://www.aic.gov.au/publications/tandi/ti43.pdf>. Acesso em: 27 set. 2005). 
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utilizado como instrumento a limitar seus interesses, por mais contrários que esses 

fossem à grande massa da população.71 

 Destaque-se que o Código Penal brasileiro elaborado em 1940, ainda que 

reformado em 1984, reflete claramente esse processo, baseado nos valores 

consagrados no modelo de um Estado liberal, mesmo considerando que a 

Constituição atual consagra formalmente valores de um Estado social e democrático 

de direito.72 

 No direito penal contemporâneo, por sua vez, num marco de um Estado social 

e democrático de direito, observou-se que algumas infrações cometidas pelas 

classes econômicas mais abastadas possuíam um nível de danosidade social tão 

grande ou até maior que a criminalidade comum. 

 A tomada de consciência de amplos setores da sociedade a respeito da 

magnitude dos danos sociais provocados por esse tipo de conduta fez com que os 

mesmos se identificassem como vítimas de tal fenômeno, exigindo como resultado a 

intervenção de controles penais. 

                                                 
71 Ricardo de Brito afirma que o Direito Penal clássico, de orientação iluminista, refletiu sem sombra de dúvidas 
os interesses da nova classe dominante – a burguesia – e apesar de nascer como um instrumento libertário, em 
relação ao modelo anterior, passou a assumir um papel de dominação sobre a classe trabalhadora (a que 
chamamos de “despossuídos”). Ressalta, entretanto, que essas transformações deram início a um processo que 
levou a novas conquistas jurídicas que também vieram a refletir interesses das classes menos favorecidas. 
(FREITAS, Ricardo de Brito A. P. Razão & sensibilidade: fundamentos do direito penal moderno. São Paulo: 
Juarez de Oliveira, 2001, 142-143). 
72 Fábio Roque Sbardeloto faz uma análise desse fenômeno, afirmando que o Direito Penal brasileiro é 
identificado com as estruturas sociais dominantes, “que se mantêm impunes em detrimento da persecução penal 
cada vez mais acentuada da criminalidade clássica, vinculada às camadas sociais que, desde o início da formação 
do Estado brasileiro, não participam dos valores e ideais agora concretizados na Constituição instituidora de um 
Estado Democrático de Direito” . SBARDELOTTO, Fábio Roque. Direito penal no Estado democrático de 
direito: perspectivas relegitimadoras. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p.50). Em sentido semelhante 
José Carlos Moreira da Silva Filho, ao ressaltar a ação dos sistemas penais brasileiros e latino-americanos que 
apresentam como “clientes”  basicamente pessoas oriundas dos extratos sociais economicamente mais 
desfavorecidos. (SILVA FILHO, José Carlos Moreira da. Da “ invasão”  da América aos sistemas penais de hoje: 
o discurso da “ inferioridade”  latino-americana. In: WOLKMER, Antônio Carlos (org.). Fundamentos de 
história do direito. 2 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p.314-321). 
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 Dessa forma, a criminalidade de colarinho branco, primordialmente aquela 

relacionada com bens jurídicos socioeconômicos, passou a ser alvo comum da tutela 

penal nos países de nossa mesma tradição cultural, ampliando sobremaneira a 

esfera de atuação do Direito Penal para o campo dos bens jurídicos coletivos e 

difusos. 

 São exemplos dessa atuação no Brasil, a lei dos crimes contra a ordem 

tributária, econômica e contra as relações de consumo, a lei dos crimes contra o 

Sistema Financeiro Nacional, a lei que estabelece sanções administrativas e penais 

derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente, a lei dos crimes de colarinho 

branco, entre outras. 

 

3.2 O atendimento pelo bem jurídico tributário dos requisitos para a tutela 

penal, mediante a flexibilização dos princípios garantistas. 

 

 Desenvolvemos neste subcapítulo e nos seguintes a confrontação do bem 

jurídico-tributário com os requisitos estabelecidos pela moderna política criminal para 

a tutela penal de bens jurídicos. 

 Esses requisitos são, entretanto, atualmente criticadas por amplos setores, pela 

alegação principal da sua inadequação à realidade do tipo de criminalidade que 

passou a ser preocupante na sociedade contemporânea, notadamente pelo 

despertar para a gravidade dos chamados delitos dos poderosos, especialmente 

configurados na criminalidade socioeconômica. 
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 Assim, a passagem de um direito penal de garantia do autor para um Direito 

Penal de identificação com a vítima tem levado à flexibilização desses requisitoss, 

em especial quando o tipo de conduta reprovada socialmente afeta bens jurídicos 

coletivos ou difusos. 

 Essa flexibilização estaria relacionada com a mudança das regras de 

imputação penal, juízo de culpabilidade, etc73, no sentido de permitir ao Direito Penal 

alcançar um nível de eficácia, de concretização da persecução penal, mais 

acentuada que aquela permitida pelas restrições impostas pelos princípios 

garantistas.74  75 

 Vê-se, por fim, que a questão da flexibilização dos princípios garantistas em 

prol de atribuir maior eficácia ao Direito Penal pode ser resumida na conformação 

com um dos seguintes modelos de sistema penal: o modelo garantista, o modelo de 

segurança cidadã e o modelo do bem estar.76 

                                                 
73 Vide SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. A expansão do direito penal: Aspectos da política criminal nas 
sociedades pós-industriais. Trad. Luiz Otavio de Oliveira Rocha. São Paulo: RT, 2002, p.93-94 –Série as 
ciências criminais no século 21; v.11p.93 e 94, sobre as medidas flexibilizadoras mais comuns. 
74 Exemplificando esse tipo de flexibilização, temos a situação de imputação penal aos sócios proprietários de 
um estabelecimento comercial, que tenha provocado danos ao Erário pela prática de delitos fiscais, mesmo que 
não se possa identificar a relação pessoal dos sócios não administradores com a prática dos atos materiais do 
crime, pelo simples fato de terem sofrido o benefício do produto do crime e por serem responsáveis, em última 
instância, pelas ações realizadas por sua empresa (tese de responsabilidade penal objetiva). Tiedemann faz uma 
alusão à necessidade de flexibilização de certos princípios garantistas ao afirmar, por exemplo, que no tocante à 
imputação penal das pessoas jurídicas, (que ele reconhece ser já a regra e não exceção) faz-se necessário 
encontrar um meio termo entre as teorias clássicas e as novas necessidades de prova e persecução. 
(TIEDEMANN, Klaus. Responsabilidad penal de personas jurídicas y empresas en el derecho comparado. In: 
GOMES, Luiz Flávio (coord.). Responsabilidade penal da pessoa jurídica e medidas provisórias e direito 
penal. São Paulo: RT, 1999, p.45). 
75 Ainda quanto à flexibilização das garantias jurídico-penais, Kung, citado por Sánchez, p.68, vem afirmar que é 
o momento de se acabar com o cinismo a respeito da capacidade ou não do Direito Penal clássico de combater o 
fenômeno da macrocriminalidade. Nesse sentido expõe que se deve constatar a “ limitada capacidade do Direito 
Penal clássico de base liberal (com seus princípios de taxatividade, imputação individual, presunção de 
inocência, etc) para combater o fenômeno da macrocriminalidade” , devendo-se assumir tal incapacidade, 
havendo vozes cada vez mais comuns na doutrina que propugnam pela mudança nas regras do jogo. (SILVA 
SÁNCHEZ, Jesús-María. op.cit., p.68. 
76 Segundo Díez Ripollés, o debate político-criminal a respeito do novo modelo de Direito Penal para a 
sociedade contemporânea estará focado não na questão de mais ou menos garantismo, mas sim nos modelos 
mais eficazes de combate à delinqüência. (DIEZ RIPOLLÉS, José Luis. El nuevo modelo penal de la seguridad 
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 O primeiro diz respeito ao sistema tradicional ou clássico, que não admite, de 

fato, a proteção penal de bens jurídicos difusos, e, por conseqüência, 

deslegitimando a tutela penal do bem jurídico tributário. Isso em decorrência da 

inadequação dessa tese com a natureza própria dos bens jurídicos difusos, em que 

normalmente não se consegue identificar a lesão a um interesse individual, 

especificamente considerado. 

 O modelo da segurança cidadã é o contraposto da tese do modelo garantista, 

pois aqui os princípios garantistas, em particular aquele que impõe ao Direito Penal 

a função de proteção de bens jurídicos, é substituído por um outro, em que o papel 

do Direito Penal passa a ser o de garantir a vigência da norma jurídica. Abrir-se-ia, 

pois, a possibilidade de se vir a tutelar penalmente qualquer interesse individual ou 

supra-individual, sem nenhuma exigência de conteúdo.77 

 Ocorre, entretanto, que o tipo a ser considerado para substituição do modelo 

garantista, ou mesmo como contraposição ao relaxamento dos controles do jus 

puniendi propugnados pela tese do Direito Penal da segurança cidadã, é o modelo 

do Direito Penal do bem estar, em conseqüência dos valores que informam o Estado 

social e democrático de direito. 

 Esse Direito Penal do bem estar, apesar de ser fundado principalmente na 

flexibilização dos princípios garantistas como prerrogativa a legitimar a tutela penal 

dos bens jurídicos difusos preserva, na medida do possível, as conquistas 

                                                                                                                                                         
ciudadana. Revista Electrónica de Ciência Penal y Criminologia, n. 06-03, 2004, p. 03:30. Disponível em: 
<http://criminet.ugr.es/recpc/06/recpc06-03.pdf>. Acesso em: 11 out. 2005). 
77 A esse respeito, reveja o disposto no capítulo 2.3.3.3. 
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garantistas no que diz respeito aos crimes comuns e até mesmo à nova 

criminalidade.78  

 Assim, na confrontação do bem jurídico-tributário com os requisitos para a 

tutela penal que faremos a partir de agora, não consideraremos as restrições 

garantistas de forma absoluta, mas levaremos em consideração as exigências de 

flexibilização que se impõem atualmente num marco de um Estado social e 

democrático de direito, configurado num modelo de Direito Penal do bem estar. 

 Essa flexibilização dos princípios garantistas é uma conseqüência da mudança 

das próprias exigências da sociedade, ansiosas por mais segurança, conscientes da 

gravidade da chamada criminalidade dos poderosos e, finalmente, pela mudança de 

postura quanto à sua identificação com o fenômeno criminoso, deixando de se 

identificar como autora para se identificar como vítima da delinqüência. 

 Nesse contexto, o principal problema do garantismo está relacionado com seu 

imobilismo. Ou seja, sua incapacidade de reconhecer e resolver as novas demandas 

sociais por segurança, passando a ser considerado por alguns como um peso morto 

para o avanço e modernização do Direito Penal num sentido de aperfeiçoamento de 

sua eficácia protetiva.79 Daí sua necessidade de flexibilização. 

 Passemos, em seguida, à análise da confrontação do bem jurídico-tributário 

com os requisitos garantistas indicados no tópico 1.2.2. 

                                                 
78 Para maiores esclarecimentos a respeito desse modelo, e das exigências que ele impõe aos aplicadores do 
direito e à política criminal, veja-se DIEZ RIPOLLÉS, José Luis. El nuevo modelo penal de la seguridad 
ciudadana. Revista Electrónica de Ciência Penal y Criminologia, n. 06-03, 2004, p. 03:31–03:33. Disponível 
em: <http://criminet.ugr.es/recpc/06/recpc06-03.pdf>. Acesso em: 11 out. 2005. 
79 DIEZ RIPOLLÉS, José Luis. op.cit., p. 03:22. 
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3.2.1 O bem jurídico penal-tributário e o cumprimento do requisito da dignidade 

penal. 

 

 As principais críticas garantistas à criminalização das infrações tributárias estão 

relacionadas com a não identificação do bem jurídico-tributário como um interesse 

afeto de alguma forma à esfera da individualidade do cidadão, cujo dano possa 

trazer constrangimentos diretos à dignidade da pessoa humana. 

 Essa crítica garantista não é restrita apenas ao bem jurídico tributário, mas, 

como já expusemos no subcapítulo 2.2., esta relacionada com praticamente 

qualquer bem jurídico de natureza difusa ou coletiva. 

 Essa exigência, que não pode ser desconsiderada, impõe a vinculação dos 

bens jurídicos coletivos ou difusos ao plano individual, ou seja, que o bem jurídico 

represente algum interesse imprescindível ao indivíduo, em respeito à dignidade da 

pessoa humana.80 

 Essa exigência de natureza garantista, entretanto, não se encontra mais 

estritamente legitimada no contexto de um Estado social e democrático de direito. 

Basicamente se utiliza o argumento de que a mudança de paradigma do Estado 

liberal para o Estado social e democrático de direito permitiu a inclusão de novos 

bens jurídicos não vinculados diretamente a interesses humanos individuais, 

valorizando os interesses coletivos. 

                                                 
80 Nos referimos aqui à exigência ressaltado por MIR PUIG, da necessidade de constatação da lesividade 
individual ou da colocação em risco de algum interesse de algum indivíduo especificamente considerado. 
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 Esses novos bens jurídicos estão orientados à constatação de que a dignidade 

da pessoa humana deve ser considerada como algo que se obtém mediante o pleno 

desenvolvimento das potencialidades do ser humano, o que só é possível de se 

realizar no seio de uma sociedade organizada, fundada na colaboração entre seus 

participantes, e que garanta a todos uma fruição real de direitos, e não o mero 

asseguramento de direitos civis formais.81 82 

 Sendo assim, a dignidade penal do bem jurídico tributário para ser legitimada 

precisa apenas de encontrar ressonância nos valores que a sociedade considere 

como imprescindíveis para o pleno desenvolvimento da vida do homem em 

coletividade. Posto isso, as justificativas que citamos no tópico 2.3.4. relacionadas 

com a função desempenhada pelo tributo em um Estado social e democrático de 

direito devem ser consideradas como elementos a assegurar a dignidade penal do 

bem jurídico-tributário.83 

 É aí que o bem jurídico penal-tributário, ganha legitimação sob o enfoque 

moderno de bem jurídico que põe em relevo a importância que os direitos supra-

individuais possuem tanto para a sociedade quanto para o indivíduo, dada a 

importância da função do tributo como meio a possibilitar a realização das 

                                                 
81 Reveja-se com mais detalhes as justificativas para a permissividade da tutela penal de bens jurídicos coletivos 
no capítulo 2.2. desta monografia. 
82 Rafael Alcácer Guirao faz uma severa crítica à exigência de constatação de alguma dimensão individualista 
nos bens jurídico coletivos, a servir de justificativa para a dignidade penal do bem jurídico. Segundo ele, tal 
individualismo não existe, não passando de um mero pseudoindividualismo, e justifica os bens jurídicos 
coletivos não em função de seu papel como garantia de algum interesse individual em última instância, mas sim 
no pressuposto da solidariedade. (GUIRAO, Rafael Alcácer. La protección del futuro y los daños cumulativos. 
Revista Electrónica de Ciência Penal y Criminologia, n. 04-08, 2002, p. 16 e ss. Disponível em: 
<http://criminet.ugr.es/recpc/04/recpc04-08.pdf>. Acesso em: 01 out. 2005). 
83 O bem jurídico imediato, a função a ser desempenhada pelos tributos, é que atribui a legitimidade ao bem 
jurídico tributário. A acepção do bem jurídico mediato (ou técnico), caracterizado como a arrecadação tributária, 
serve como medida para análise do cumprimento do requisito da eficácia, conforme observaremos no tópico 
3.2.2. 
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prestações públicas, de inegável relevância para a vida humana nas sociedade 

contemporânea. 

 Ocorre, entretanto, que a desnecessidade de vinculação do bem jurídico-

tributário à esfera dos interesses individuais não implica na assunção automática de 

sua dignidade penal. Para se permitir a tutela penal do bem jurídico-tributário, a 

relevância que a sociedade atribui ao mesmo, sem nenhuma vinculação a qualquer 

demanda individual, também deve ser levada em consideração.  

 O que queremos afirmar é que a simples caracterização como bem jurídico 

difuso não atribui automaticamente a determinado bem jurídico a necessária 

dignidade penal, pelo contrário.  

 Assim, o bem jurídico tributário, como outros bens jurídicos difusos, sofre uma 

crítica comum segundo a qual apenas os crimes relacionados com condutas 

violentas, ou seja, os tradicionais “delitos de rua”, é que seriam merecedores da 

tutela penal. 

 Os crimes contra a ordem tributária, dessa forma, por serem espécies de 

crimes de colarinho branco, incluídos dentro do conceito de criminalidade dos 

poderosos, não teriam, portanto, a referida dignidade penal. 

 Nesse sentido, pesquisas realizadas nos Estados Unidos, no início do século 

XX, apontavam inclusive haver uma certa indiferença do público para com os crimes 
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de colarinho branco em matéria financeira ou mesmo uma simpatia com os 

delinqüentes uma vez identificados e capturados.84 

 Ocorre, entretanto, que pesquisas realizadas no final da década de 90 e 

meados do ano 2000, identificaram uma crescente preocupação e valorização da 

sociedade dos Estados Unidos com a criminalidade de colarinho branco. As 

estatísticas apontam para o reconhecimento de que a criminalidade de colarinho 

branco possui um nível de periculosidade maior até que os delitos comuns, mesmo 

quando não provocam um prejuízo direto a um indivíduo.85 86  

 Observe-se, entretanto, que, a despeito da importância que a criminalidade 

relacionada com delitos não violentos passou a ser reconhecida, é majoritário o 

sentimento social de que os crimes comuns ainda refletem na sociedade um nível de 

                                                 
84 President’s Comission on Law Enforcement and Administration of Justice. Challenge of Crime in a Free 
Society. Wasington (DC): U.S. Government Printing Office, 1968 apud REBOVICH, Donald J.; KANE, John L. 
An eye for an eye in the electronic age: Gauging public attitude toward white collar crime and punishment. 
Journal of Economic Crime Management, vol.1. Issue 2. Fall 2002, p.3. Disponível em: 
<http://www.jecm.org/02_fall_art1.pdf>. Acesso em: 14 out. 2005. 
85 É importante ressaltar a evolução da percepção da sociedade americana quanto à periculosidade dos crimes de 
colarinho branco, em especial relacionados com a criminalidade econômica: as primeiras pesquisas realizadas no 
início do século XX apontavam uma indiferença com relação a esses crimes, fazendo ressaltar o baixo nível de 
periculosidade que eles representavam para a sociedade. Já em pesquisas realizadas na década de 80, os crimes 
de colarinho branco já se apresentavam num nível de percepção social de sua importância em patamares 
equivalentes aos chamados delitos comuns, chegando mesmo a ultrapassar em relevância quando o crime de 
colarinho branco resultava em algum prejuízo direto a algum particular. As pesquisas realizadas recentemente, 
cerca de 20 anos após aquelas realizadas na década de 80, demonstram um aumento da percepção danosa desses 
tipos de crimes, da maneira que a maior parte da sociedade já entende que os mesmos possuem uma 
periculosidade mais acentuada que os crimes comuns, mesmo quando não se identifica um dano concreto contra 
algum indivíduo particular. Nesse sentido, afirma o estudo que “unlike prior surveys on perceptions of White 
collar crime, present survey results showed white collar crimes need no to result in physical injury for the public 
to view the crimes as serious. (…) It is clear that the general public views white collar crime to be a serious 
problem, deserving close attention by the criminal justice system” .(REBOVICH, Donald J.; KANE, John L. 
op.cit., p.15).  
86 Ainda que os estudos norte-americanos tenham demonstrado a desvinculação entre os resultados lesivos 
decorrentes de crimes de colarinho branco com a importância que a sociedade passou a atribui-los, é importante 
destacar que na Austrália, em pesquisa desenvolvida em 1986, já se podia afirmar que crimes de colarinho 
branco, relacionados com delitos socioeconômicos, ocasionavam mais mortes que as formas comuns de 
criminalidade violenta: “Braithwaite and Grabosky have pointed out that corporate and industrial crime may 
well cause many more deaths in Australian society than the more traditional forms of violence such as murder 
and manslaughter” . (WILSON, Paul; WALKER, John; MUKHERJEE, Satyanshu. How the public sees crime: 
an australian survey. Trends & issues in crime and criminal justice. n.2. Canberra: Australian Institute of 
Criminology, 1986, p.3. Disponível em: <http://www.aic.gov.au/publications/tandi/ti02.pdf>. Acesso em: 28 set. 
2005). 
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periculosidade mais acentuado, embora isso não queira dizer que apenas estes 

devam ser prevenidos pelo Direito Penal.87 88 

 A identificação de menor periculosidade das condutas relacionadas com a 

criminalidade de colarinho branco, em especial aquelas relacionadas com a 

criminalidade socioeconômica, não pode ser considerada como elemento único a 

definir positiva ou negativamente a respeito da tutela penal. É apenas um indicador 

importante, já que a criminalização de condutas deve atender ao mínimo ético de 

convivência que deve ser estabelecido no convívio social.89  

 Isso quer dizer que, da mesma forma que a forte predisposição da sociedade 

para a tutela penal de determinado bem jurídico não pode ser utilizada como 

indicador determinativo para a tutela penal, o contrário também deve ser 

considerado, qual seja, de que, a despeito de uma menor reprovação social que a 

ofensa ao bem jurídico tributário possa possuir90, isso não implica na sua 

deslegitimação penal.  

                                                 
87 Na Austrália, pesquisa desenvolvida em 1986 pelo Australian Institute of Criminology com 2.555 pessoas, 
demonstrou a periculosidade dos crimes de colarinho branco. Numa análise comparativa com outros delitos 
comuns, de forma surpreendente, a evasão de tributos foi considerada mais perigosa pelos respondentes do que a 
fraude praticada por médicos contra seguradoras de saúde, o arrombamento e furto de residências, o furto em 
lojas, e outros, mas ficou atrás da maioria dos crimes violentos como homicídio, tráfico de entorpecentes, roubo 
a bancos, violência doméstica, etc. (WILSON, Paul; WALKER, John; MUKHERJEE, Satyanshu. How the 
public sees crime: an australian survey. Trends & issues in crime and criminal justice. n.2. Canberra: Australian 
Institute of Criminology, 1986, p. 2-5. Disponível em: <http://www.aic.gov.au/publications/tandi/ti02.pdf>. 
Acesso em: 28 set. 2005). 
88 Nesse sentido é também a opinião de Daryl Smeaton, ao afirmar sobre a prevalência dos delitos de rua sobre a 
criminalidade de colarinho branco no que tange à preocupação social: “ In straightforward economic terms, 
‘white collar’  crime imposes the greatest costs on the community but it is the other types of crimes – the stree, 
property and violent crimes – that the community is most concerned about. The cost of these forms of crime, not 
only to the community in general but to the individuals whose lives are changed forever as victims of crime, 
should not be ignored. There are also considerable costs arising from the fear of crime, which cannot readly be 
quantified” . (SMEATON, Daryl. Crime prevention: a national approach. Canberra: Australian Institute of 
Criminology, 1995. Disponível em: <http://www.aic.gov.au /conferences/outlook95/smeaton.pdf>. Acesso em: 
21 set. 2005). 
89 PRADO, Luiz Regis. Bem jurídico-penal e Constituição. 2.ed. São Paulo: RT, 1997, p.75. 
90 Com relação a isso, as pesquisas que foram realizadas nos Estados Unidos pelo menos demonstram a 
superação desse requisito. “Berk and Rossi stress that public views are nor and should not be the major criterion 
in constructing a sentencing system. The public’s views are relevant but not determinative. Still, scholars like 
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 Assim, o bem jurídico-tributário adquire legitimidade enquanto representa 

valores de interesse do grupo social, não espelhando interesses individuais 

específicos e porque a questão da criminalidade violenta deixa de ser o único 

modelo a permitir a tutela penal, inserindo-se no grupo dos crimes de colarinho 

branco. 

 

3.2.2 O bem jurídico penal-tributário e o cumprimento do requisito da ofensividade. 

 

 As idéias propugnadas pelo penalista espanhol Santiago Mir Puig, desferindo 

uma severa restrição ao processo de tutela penal de bens jurídicos coletivos ou 

difusos, em especial no que tange à comprovação da gravidade da lesão ao bem 

jurídico, são representativas das concepções de diversos autores que criticam a 

legitimidade da tutela penal de bens jurídicos coletivos. 

 O principal argumento, já discutido aqui em passagens anteriores, diz respeito 

à necessária vinculação do bem jurídico coletivo à seara individual dos interesses 

humanos, relacionados com a dignidade da pessoa humana. Assim, não seria 

legítima a tutela penal de bens jurídicos coletivos que não demonstrassem um 

mínimo de lesividade a alguns sujeitos individualmente considerados.91 92 

                                                                                                                                                         
Berk and Rossi agree that there should be some concordance between public opinion and sentencing rules; a 
positive correlation between what the public believes to be appropriate sentences for the crimes in question and 
the schedules of punishments” . (REBOVICH, Donald J.; KANE, John L. An eye for an eye in the electronic age: 
Gauging public attitude toward white collar crime and punishment. Journal of Economic Crime Management, 
vol.1. Issue 2. Fall 2002, p.15. Disponível em: <http://www.jecm.org/02_fall_art1.pdf>. Acesso em: 14 out. 
2005). 
91 Assevera primeiramente o penalista espanhol que a importância social do bem jurídico é uma questão 
valorativa. Em sendo assim, afirma que essa valoração poderia ser feita à luz de uma perspectiva orientada para 
o bem da coletividade ou do indivíduo, opção escolhida por ele sob o argumento de se evitar uma expansão da 



 86

 Entendemos, entretanto, que há um exagero na análise realizada pelo 

penalista espanhol. A sua exigência de comprovação de um grave dano ou de um 

perigo incidente sobre cada indivíduo, como critério a ser considerado para autorizar 

a tutela penal de bens jurídicos supra-individuais, implica praticamente na 

impossibilidade de tutela de bens jurídicos dessa natureza. 

 Essa concepção antiquada, fortemente influenciada ainda na perspectiva de 

um direito penal clássico, não encontra ressonância na complexidade da sociedade 

humana moderna, cujas exigências não estão integralmente submetidas às 

limitações garantistas.93 94 

 Tanto é assim, que no âmbito da proteção penal de bens jurídicos difusos, 

observa-se a utilização de tipos penais de perigo abstrato, que não exigem a 

                                                                                                                                                         
tutela penal à custa dos direitos individuais. Com base nessa valorização sob uma ótica individual, a gravidade 
da lesão ao bem jurídico só poderia ser auferida com a comprovação do dano ou do seu perigo concretizado 
sobre o indivíduo de uma forma grave. Conforme suas palavras: “puede suceder que un interés muy difundido en 
la sociedad no afecte a cada individuo más que en forma leve. El Estado social no puede desconocer la 
significación que por sí misma implica la extensión social de un determinado interés, pero tampoco ha de 
prescindir de exigir como mínimo una determinada gravedad en la repercusión del interés colectivo en cada 
individuo” . (MIR PUIG, Santiago. El derecho penal en el Estado social y democrático de derecho. Barcelona: 
Ariel, 1994, p.165). 
92 A concepção de Mir Puig indicada na nota anterior é merecedora de objeções por outros setores da doutrina, 
por sobrelevar a importância da dimensão individualista nos bens jurídicos coletivos. Nesse sentido, Rafael 
Alcácer Guirao faz uma crítica afirmando que considera “que esa visión de la ideología liberal, que acentúa 
sobremanera la vertiente individualista y atomista de la sociedad, no es ni plausible hoy, ni es siquiera acorde 
con la doctrina liberal tal y como es hoy entendida por sus defensores” . (GUIRAO, Rafael Alcácer. La 
protección del futuro y los daños cumulativos. Revista Electrónica de Ciência Penal y Criminologia, n. 04-08, 
2002, p. 21. Disponível em: <http://criminet.ugr.es /recpc/04/recpc04-08.pdf>. Acesso em: 01 out. 2005). 
93 Afirma Roxin, fazendo alusão a Von LISZT, que o Direito Penal em bases clássicas, de cunho garantista, foi 
elaborado segundo uma orientação de proteger o autor do delito frente às exacerbações do jus puniendi. Daí 
decorre o fundamento de todos os princípios impeditivos de uma maior extensão da persecução penal. (ROXIN, 
Claus. Política criminal e sistema jurídico-penal. Trad. Luís Greco. Rio de janeiro: Renovar, 2002, p.3). Nesse 
sentido também aponta Hassemer ao afirmar que o Direito Penal é também um direito de proteção do autor do 
delito frente reações desproporcionais do jus puniendi. (HASSEMER, Winfried. Crítica al derecho penal de 
hoy. Trad. Patricia S. Ziffer. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2001, p.20).  
94 Importante é a crítica que SILVA SÁCHEZ faz à opinião de autores como MIR PUIG e outros ao refutar as 
teses que reconhecem o momento de expansão por que passa o Direito Penal, mas que não reconhecem a 
necessidade de flexibilização dos princípios garantistas. Segundo ele, é incompatível a figura de um Estado 
máximo (Estado de bem estar social) com um direito penal mínimo, como pretendem certos autores. Para a 
continuação das teses que propugnam por um Direito Penal mínimo haveríamos de estar diante de um Estado 
mínimo, o que não é a realidade atual. (SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. A expansão do direito penal: 
aspectos da política cr iminal nas sociedades pós-industr iais. Trad. Luiz Otavio de Oliveira Rocha. São Paulo: 
RT, 2002, p.54, nota 96. – Série as ciências criminais no século 21; v.11). 
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constatação de um resultado lesivo para sua configuração, bastando apenas a 

realização da conduta proibida.95  

 Isso não quer dizer que está legitimada a tutela penal de qualquer interesse 

coletivo, sem nenhuma preocupação com a gravidade do perigo, ou que não se 

verifique, nesse âmbito, a capacidade de realização de condutas que efetivamente 

não só põem em risco de perigo o bem jurídico protegido, como produzem 

efetivamente um dano concreto.96 

                                                 
95 Segundo SILVA SÁNCHEZ, “ ... os delitos de resultado/lesão se mostram crescentemente insatisfatórios 
como técnica de abordagem do problema. Daí o recurso cada vez mais freqüente aos tipos de perigo, assim 
como a sua configuração cada vez mais abstrata ou formalista (em termos de perigo presumido)” . Em outra 
passagem, faz referência ao modelo de tipificação adotado pela Suíça nos crimes relacionados com o sistema 
financeiro, fazendo uso da mesma sistemática dos Estados Unidos, ou seja, de criminalizar as meras infrações 
formais a deveres administrativos como, por exemplo, deixar de informar a movimentação econômica de valores 
superiores a dez mil dólares. (SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. A expansão do direito penal: Aspectos da 
política cr iminal nas sociedades pós-industr iais. Trad. Luiz Otavio de Oliveira Rocha. São Paulo: RT, 2002, 
p.31 e 95-96. – Série as ciências criminais no século 21; v.11). Exemplificadamente, é o que ocorre de maneira 
muito comum na tipificação penal de crimes em matéria econômica, incluindo os delitos contra a ordem 
tributária. Nesse sentido é a opinião de Tiedemann, ao afirmar que “para evitar estos problemas de 
determinación y de prueba procesal el legislador, sobre todo em matéria econômica (y del medio ambiente), ha 
introduzido tipos que renuncian a cualquier clase de resultado o lesión: los delitos de peligro abstracto que 
incriminan ya una determinada acción considerada peligrosa por el legislador”  (TIEDEMANN, Klaus. 
Lecciones de derecho penal económico (comunitario, español, alemán). Barcelona: PPU, 1993, p.165). Ainda 
no mesmo sentido, Roland Hefendehl, ao afirmar que: “Así, puede decirse que la mayoria de los tipos delictivos 
creados recientemente por el legislador penal responden a la figura de los delitos de peligro  abstracto que 
protegen bienes jurídicos colectivos” . (HEFENDEHL, Roland. Debe ocuparse el derecho penal de riesgos 
futuros? Revista Electrónica de Ciência Penal y Criminologia, n. 04-14, p. 14:01-14:13, 2002. Disponível em: 
< http://criminet.ugr.es/recpc/recpc_04-14.pdf>. Acesso em: 01 out. 2005). Também Diéz Ripollés, ao afirmar 
que “a su vez, las exigencias de la sociedad del riesgo obligan a la ley penal a prestar atención a nuevos objetos 
de tutela colectivos, lo que fomenta sin duda una legislación mucho más imprecisa, con abundancia de tipos de 
peligro y frecuente uso de la técnica de la ley penal en blanco” . (DIEZ RIPOLLÉS, José Luis. Presupuestos de 
un modelo racional de legislación penal. Doxa - Cuadernos de Filosofia del Derecho, n. 24, p. 489, 2001. 
Disponível em: <http://www.cervantesvirtual.com /servlet/ SirveObras / 01372719768028837422802 /doxa24 
/doxa24_19.pdf>. Acesso em: 28 out. 2005). Finalizando, veja-se também Peter-Alexis Albrect, ao afirmar que 
“as the regulation of the supplementar penal provisions outside the criminal code grows, abstract endangerment 
offense becomes the rule than the exception” . (ALBRECHT, Peter-Alexis. The funcionalization of the victim in 
the criminal justice system. Buffalo Criminal Law Review, New York, vol. 3, p. 105, 1999. Disponível em: 
<http://wings.buffalo.edu/law/bclc/bclrarticles/3(1)/albrecht.pdf>. Acesso em: 15 set. 2005). 
96 Traz Tiedemann um exemplo europeu a demonstrar a capacidade lesiva das infrações realizadas no âmbito dos 
interesses difusos, em especial na seara econômica. Conforme sua exposição, comentando sobre a criminalidade 
relacionada ao comércio de carvão e aço, afirma que “si se agrega a esta relación todavia hechos recientes como 
la notable ampliación de infracciones de los produtos de acero em contra del sistema de cuotas de la 
Comunidad Europea  del Carbón y del Acero en los años 80, quedará claro que los delitos económicos, de 
hecho, tenen capacidad para poner en dificultads todo un sistema económico o partes de él” . (TIEDEMANN, 
Klaus. op.cit., p.259). 
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 Dessa forma, a fim de analisarmos o cumprimento pelo bem jurídico-tributário 

do requisito da ofensividade, delineamos nossa investigação sob três aspectos que 

estão normalmente no seio das discussões da doutrina: a utilização da conotação do 

bem jurídico técnico, a técnica dos delitos por acumulação e a questão dos delitos 

por bagatela. 

 

3.2.2.1 A utilização da técnica do bem jurídico mediato ou técnico. 

 

 O atendimento pelo bem jurídico-tributário do requisito da ofensividade passa 

necessariamente pela flexibilização desse requisito. 

 Vimos, no subtópico 1.2.3.2. que a ofensividade da conduta diz respeito a sua 

capacidade de vir a produzir um grave risco ou lesão a um bem jurídico com 

dignidade penal. 

 Essa análise, entretanto, segundo os princípios garantistas, deve ser realizada 

levando-se em consideração o perigo ou lesão que possa provocar na esfera de 

interesses humanos diretamente vinculados à dignidade da pessoa humana, tais 

como vida, integridade física, liberdade, propriedade privada, etc. 

 Os bens jurídicos difusos, entretanto, possuem dificuldades naturais para 

comprovarem que a sua lesão implica em algum prejuízo direto a algum desses 

interesses. 
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 No que tange aos bem jurídico tributário, isso só pode ser comprovado 

mediante uma técnica que flexibilize o princípio em questão, permitindo-se analisar a 

ofensividade das condutas atentatórias aos bem jurídico-tributário, enquanto 

representativo de interesses humanos dignos de tutela penal.  

 Tal técnica deve permitir que a verificação da lesividade de uma conduta 

atentatória do bem jurídico-tributário seja constatada sobre a arrecadação tributária, 

por mais distante que ela possa estar de algum significado para a esfera de proteção 

de interesses humanos individuais. 

 Esse procedimento de flexibilização do requisito garantista da ofensividade diz 

respeito à técnica já comentada neste trabalho, de considerar o bem jurídico numa 

dupla dimensão, uma mediata (técnica) e outra imediata, conforme expusemos no 

tópico 2.3.4. 

 Assim, toda ação realizada para lesionar o bem jurídico tributário ou para pô-lo 

em risco deve ser analisada sob o prisma do bem jurídico mediato, ou seja, o 

patrimônio estatal configurado na arrecadação tributária. Isso ocorre pois apenas 

nessa acepção é possível se constatar a ofensividade da conduta e a respectiva 

medida da culpabilidade do autor, daí porque é também chamado de bem jurídico 

técnico (inclusive para os fins de análise da proporcionalidade entre o dano 

praticado e a sanção aplicada). 

 A outra acepção, a imediata, diz respeito à função a ser desempenhada pelos 

tributos, considerado como requisito imprescindível para a realização das 

necessidades públicas essenciais para a vida do homem em coletividade (segurança 

pública, saúde pública, educação, etc), donde se origina a sua dignidade como bem 



 90

jurídico-penal. Na realidade, o bem jurídico imediato só tem essa função: a de 

demonstrar a dignidade penal do bem jurídico-tributário. 

 O bem jurídico na acepção imediata não tem função nenhuma no plano da 

dogmática jurídica, pois não sofre a ação direta da conduta delituosa, e dessa forma 

não serve como instrumento para determinar o grau de sua ofensividade. Esta só 

deve ser medida pela utilização da conotação mediata, que por ser a arrecadação 

tributária, algo concreto e que sofre diretamente o resultado da ação delituosa, 

possui os predicados para ser utilizado pela dogmática jurídico-penal como 

instrumento eficaz para a medir a ofensividade da conduta lesiva. 

 Nesse sentido, os alarmantes níveis de sonegação fiscal, de redução dos 

níveis de arrecadação, são suficientes para demonstrar que as condutas 

criminalizadas possuem a ofensividade necessária para que sejam reprimidas 

penalmente. 

 

3.2.2.2 A utilização da técnica dos delitos por acumulação. 

 

 Umas das principais críticas que se estabelece no seio dos crimes contra a 

ordem tributária está relacionado com o fato de que esse se configura 

essencialmente como um crime de perigo abstrato, levando-se em consideração a 

dificuldade de se comprovar que as condutas atentatórias ao bem jurídico tributário 

possam ter algum resultado lesivo ou que, pelo menos, este possa ser colocado em 

perigo concreto. 
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 São críticas que se aplicam aos bens jurídicos difusos de um modo geral e não 

especificamente ao bem jurídico-tributário. 

 As críticas se orientam por demonstrarem a ilegitimidade dos delitos de perigo 

abstrato como técnica a permitir a constatação da ofensividade da conduta ao bem 

jurídico. 

 A ofensividade seria aviltada porque os delitos de perigo abstrato não revelam 

condutas que possam chegar a produzir algum dano grave ao bem jurídico. Não se 

tem nem certeza de que algum dano possa vir acontecer, já que essa é uma 

característica dos delitos de perigo concreto e não abstrato.  

 Também se afirma que se feriria o princípio da culpabilidade porque em virtude 

de seu uso ter-se-ia a responsabilização penal de alguém mesmo quando nenhum 

resultado lesivo é identificado, ou pior, quando seria até difícil, ou mesmo impossível, 

verificar-se alguma relação de causalidade entre a conduta penalmente tipificada e a 

possibilidade de que se possa vir a produzir algum dano ao bem jurídico. 

 Estaríamos, portanto, no campo da tutela penal dos prognósticos, daquilo que 

poderia vir a acontecer em virtude da conduta de alguém, mas sem nenhuma 

certeza de sua realização. 

 A despeito das críticas formuladas por ampla doutrina97, a tese justificadora da 

utilização de delitos de perigo abstrato como técnica a ser utilizada para aos bens 

jurídicos coletivos deve se fundar na idéia dos delitos por acumulação98, ou seja, a 

                                                 
97 Veja-se Silva Sánchez, por exemplo, Op.cit, p.119. 
98 Essa tese é essencial, por exemplo, para justificar a tutela penal de um dos bens jurídicos coletivos mais 
reconhecidos no que diz respeito à sua dignidade penal, que é o meio-ambiente: “Tal es el presupuesto de los 
llamados daños cumulativoso, que se han introducido recientemente en la discusión políticocriminal de la 



 92

constatação do dano ou do perigo como o resultado de uma soma de ações típicas 

realizadas por um grupo de indivíduos de forma reiterada. 

 A idéia dos delitos por acumulação é a de que, de fato, a conduta individual 

realizada por alguém não possui a ofensividade necessária para se produzir algum 

dano sensível ao bem jurídico ou que possa, pelo menos pô-lo em perigo. 

 Isso se daria por duas razões: em primeiro lugar, pelo fato de que, em certos 

bens coletivos, nenhuma conduta praticada por um indivíduo tem a capacidade 

lesiva de, por si só, produzir algum dano ao bem jurídico, ou de colocá-lo em 

verdadeiro perigo. É o caso, com certeza, do bem jurídico tributário.99 Em segundo 

lugar, porque não há como se identificar a relação de causalidade entre o ato 

individual e o dano ou perigo gerado. 

 Ocorre, entretanto, que a combinação da conduta lesiva praticada 

reiteradamente por diversos indivíduos, com certeza é capaz de produzir um perigo 

ao bem jurídico coletivo que se quer proteger. No âmbito do bem jurídico penal-

tributário, por exemplo, tem-se como comprovação as informações, ainda não 

totalmente confiáveis, de que no Brasil a cada um real pago um outro é suprimido, 

chegando-se a um nível de perda de cerca 50% de toda a arrecadação tributária.100 

 O que se deve frisar é que a constatação de uma relação de causalidade entre 

a conduta de alguém individualmente considerado com um dano a um bem jurídico 

                                                                                                                                                         
protección del medio ambiente y, con ello, las condiciones de vida de las generaciones futuras”  (GUIRAO, 
Rafael Alcácer. La protección del futuro y los daños cumulativos. Revista Electrónica de Ciência Penal y 
Criminologia, n. 04-08, p. 9, 2002. Disponível em: <http://criminet.ugr.es /recpc/04/recpc04-08.pdf>. Acesso 
em: 01 out. 2005. 
99 Por maior que seja constado um ato de sonegação de tributos por alguma pessoa física ou jurídica, seu delito 
particularmente considerado não é capaz de afetar as funções a serem desempenhadas pelo Estado com o produto 
da arrecadação tributária. 
100 FERREIRA, Roberto dos Santos. Crimes contra a ordem tributária. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 31. 
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difuso, ou sua colocação em perigo, não se constitui como critério adequado para tal 

vislumbre da ofensividade da conduta, posto que essa constatação somente será 

possível pela análise do conjunto das ações lesivas individuais. 

 Tem-se assim, mais uma flexibilização de requisitos garantistas, devendo-se 

considerar a técnica dos delitos por acumulação como uma aproximação bastante 

razoável da relação de causalidade entre ação típica e resultado lesivo exigida nos 

delitos que envolvem bens jurídicos individuais.101 

 Além disso, justifica-se a utilização da técnica dos delitos por acumulação para 

legitimar os tipos penais de perigo abstrato em virtude da prioridade valorativa de 

certos bens jurídicos difusos em face dos bens jurídicos individuais. Nesse sentido, 

não se pode negar, por exemplo, a importância que tem o meio ambiente ou mesmo 

a Fazenda Pública (na concepção da função a ser desempenhada pelos tributos) 

como bens jurídicos essenciais para a sobrevivência dos indivíduos ou para o pleno 

desenvolvimento de suas potencialidades humanas, como de qualquer forma já se 

restou comprovado no tópico 3.2.1. 

 A aceitação da técnica dos delitos por acumulação não é suficiente, entretanto, 

para legitimar a tutela penal do bem jurídico tributário, como também não o é para 

outros bens jurídicos difusos, pois é necessário que se estabeleça uma dimensão 

física, identificável, a fim de se constatar o dano realizado ou o perigo provocado, 

ainda que sob a perspectiva da técnica da acumulação, como já dissemos. 

                                                 
101 É a tese propugnada, por exemplo, por Hefendehl, ao afirmar que “La Idea de la cumulación nos sirve de 
equivalencia matérial a la relación que en seno de la causalidad lesiva, ha de darse entre acción y bien 
jurídico...(...). Mediante este proceso deben ser analizados cada uno de los tipos que protejan bienes jurídicos 
colectivos” . (HEFENDEHL, Roland. Debe ocuparse el derecho penal de riesgos futuros? Revista Electrónica de 
Ciência Penal y Criminologia, n. 04-14, p. 14:11, 2002. Disponível em: <http://criminet.ugr.es/recpc/04 
/recpc04-14.htm>. Acesso em: 01 out. 2005). 
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 Dessa maneira, para a constatação da ofensividade da conduta e magnitude 

do dano ou do perigo provocado, é imprescindível combinarmos com a técnica dos 

delitos por acumulação tudo o que já expomos a respeito da adoção de tese que 

propõe ser o bem jurídico-tributário um bem jurídico que possui uma dupla 

dimensão, a imediata e a mediata, sendo que é sobre esta que se verificará 

objetivamente a ofensividade da conduta objeto da tutela penal. 

 A crítica que se faz é a de que nenhuma ação individual praticada sobre o que 

chamamos de bem jurídico mediato ou técnico é realmente capaz de lesionar com 

um mínimo de intensidade danosa o bem jurídico que realmente se quer proteger, 

ou seja, o bem jurídico imediato. Apenas com uma sucessão de práticas 

generalizadas por vários indivíduos realmente poderia se chegar a lesionar ou por 

em risco o bem jurídico.102 

 Dessa forma, estaria deslegitimada a tutela penal de bens jurídicos coletivos ou 

difusos, pelo fato de que imputar uma sanção penal a alguém sem a medida certa 

da sua culpabilidade quanto ao dano gerado (quando esse dano nem mesmo pode 

ser presumido em função de seu agir individual), afrontaria um mínimo exigível de 

garantias ao sujeito ativo. Permitir-se-ia com isso que alguém viesse a ser 

responsabilizado penalmente por um possível dano a um bem jurídico decorrente de 

                                                 
102 É a opinião, por exemplo de SILVA SÄNCHEZ, que faz uma crítica veemente à legitimidade da tutela penal 
de bens jurídicos com função representativa, o mesmo que bens jurídico com dupla conotação, uma mediata e 
outra imediata. alegando que “a legitimidade da proteção de bens com função representativa não é outra que 
não a legitimação da repressão de condutas que nem lesionam nem põem em perigo por si sós bens jurídicos 
individuais, nem coletivos” . (SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. A expansão do direito penal: Aspectos da 
política criminal nas sociedades pós-industriais. Trad. Luiz Otavio de Oliveira Rocha. São Paulo: RT, 2002, p. 
128, nota 92. – Série as ciências criminais no século 21; v.11). A crítica que SILVA SÁNCHEZ faz é dirigida a 
todos delitos cujo resultado lesivo somente se produziria, segundo ele, por acumulação. 
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um agir pessoal que se sabe não possuir individualmente a mínima ofensividade 

para pô-lo em risco ou para lesioná-lo.103 

 Essa crítica é fortemente marcada por influências garantistas, que põem em 

relevo a importância dos bens jurídicos individuais em detrimento de garantir a 

satisfação de necessidades públicas ou outros bens jurídicos supra-individuais como 

objetos de proteção penal. 

 Veja-se, por exemplo, a situação do meio ambiente como bem jurídico objeto 

de proteção penal. Nos dias de hoje, ninguém em sã consciência pode imaginar que 

a proteção ao meio ambiente não possa vir a ser alvo das mais duras e eficientes 

medidas protetivas, pela importância inerente que possui para as gerações atuais e 

futuras. 

 Se se adotarem as restrições garantistas, como a constatação da ofensividade 

da ação delituosa do autor no mesmo paradigma protetivo relacionado com os bens 

jurídicos individuais tradicionais, ter-se-á a impossibilidade de sua proteção penal, 

por mais relevante que venha a ser considerado determinado interesse social como 

relevante para a vida e, por que não dizer, para a sobrevivência do homem e das 

gerações futuras. 

                                                 
103 Essa é a opinião, por exemplo, de SILVA SÁNCHEZ. O autor inclusive toma o bem jurídico tributário como 
modelo para suas críticas à proteção penal de bens jurídicos coletivos, considerando um marco garantista de 
proteção. Segundo ele, apesar de concordar com a importância do bem jurídico para a sociedade, considerando 
os princípios garantistas, em especial o da ofensividade da conduta, o bem jurídico tributário não possuiria a 
dignidade penal necessária à tutela penal, seja numa acepção imediata, seja numa acepção mediata. Nas suas 
palavras afirma que “um segundo exemplo pode ser encontrado no âmbito tributário. Uma única fraude 
tributária, ainda que seja de mais de 15 milhões de pesetas (caso espanhol) – que é o que se julga no âmbito 
penal – não põe realmente em perigo relevante o bem jurídico, já se entenda esta no sentido do patrimônio da 
Fazenda Pública, já no das funções sociais dos tributos. O perigoso seria aqui o efeito acumulativo. Logo, não é 
a conduta individual a lesiva, senão sua cumulação e globalização” . (SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Op.cit, 
p.119). 
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 Conclui-se com isso, que as teses que querem conformar os bens jurídicos 

difusos às estruturas dos delitos de lesão ou de perigo concreto não podem ser 

aceitas pelo simples fato da inapropriedade dessa técnica para esse tipo de bem 

jurídico.104 105 

 

3.2.2.3 A utilização do princípio dos delitos de bagatela nos crimes contra a ordem 

tributária. 

 

 Além das questões analisadas nos subtópicos anteriores, o tratamento 

dogmático dado pelo direito penal brasileiro e o de vários países é o de exigir uma 

ação que produza ainda uma ofensividade mínima em face da arrecadação 

potencial, que nos leva à análise dos delitos de bagatela como requisito para a tutela 

penal.106 

                                                 
104 “El punto más álgido del problema que se suscita en esta reflexión se alcanza al querer comprobar cuál es la 
estructura delictiva adecuada en el caso de un bien jurídico colectivo. Puede pensarse de forma ingenua que 
puede hablarse aquí también de delitos de lesión, de peligro abstracto y de peligro concreto, pero no 
tardaríamos en darmos cuenta que essto realmente no funciona, no encaja: a través de una conducta 
determinada no puede afirmarse que un bien jurídico colectivo es lesionado o puesto en peligro de forma 
concreta” . (HEFENDEHL, Roland. Debe ocuparse el derecho penal de riesgos futuros? Revista Electrónica de 
Ciência Penal y Criminologia, n. 04-14, p. 14:05, 2002. Disponível em: <http://criminet.ugr.es/recpc/04 
/recpc04-14.htm>. Acesso em: 01 out. 2005). 
105 Corrobora nosso entendimento, Rafael Alcácer Guirao, ao expor sobre o enfrentamento pelo Direito Penal 
dos chamados riscos futuros (expressão utilizada para denominar os bens jurídicos coletivos de perigo abstrato), 
afirmando que “con relación a la aptitud del Derecho penal para erigirse en factor de protección de las 
generaciones futuras, y a acomodarse a esos nuevos riesgos tecnológicos, la conclusión que suele extraerse es 
que los nuevos riesgos no son imputables con las reglas vigentes de causalidad, culpabilidad y responsabilidad, 
por lo que no aparece prima facie como un medio adecuado para enfrentarse a esa aspiración” . (GUIRAO, 
Rafael Alcácer. La protección del futuro y los daños cumulativos. Revista Electrónica de Ciência Penal y 
Criminologia, n. 04-08, p. 11 – 30, 2002. Disponível em: <http://criminet.ugr.es/recpc/04/recpc04-08.pdf>. 
Acesso em: 01 out. 2005). 
106 A respeito da problemática da ofensividade como critério a ser observado para a legitimação de bens jurídicos 
de perigo abstrato, em especial dos bens jurídicos coletivos, Vittorio Manes ressalta, entre seus argumentos, a 
necessidade de se estabelecer uma cláusula geral de bagatela, a fim de excluir do âmbito do Direito Penal a 
repressão de condutas de diminuto potencial ofensivo. Nesse sentido afirma que “El segundo aspecto de la 
problemática, el de la exigüidad del hecho, tiene como presupuesto un hecho ofensivo, pero de nivel tan exiguo 
o mínimo que pretende ser penalmente irrelevante...(...). Es, sobretodo, esta segunda perspectiva la que interesa 
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 Nesse contexto, por exemplo, especificamente em matéria de crimes tributários 

relacionados às contribuições sociais previdenciárias, o art.337-A do Código Penal 

brasileiro permite ao juiz deixar de aplicar a pena, se o réu for primário e de bons 

antecedentes, quando o montante do tributo reduzido ou suprimido for inferior ao 

limite estabelecido pela Fazenda Nacional para propor suas ações de execução 

fiscal.107 108 

 Da mesma maneira, e de forma mais objetiva, o Código Penal espanhol, já na 

redação da reforma realizada em 1995, especifica, por exemplo, em seu artigo 305, 

que o crime de defraudação tributária só se configura tipicamente se o montante do 

tributo evadido for superior a 15 (quinze) milhões de pesetas. Abaixo desse valor, 

tem-se apenas uma mera infração administrativa.109  

                                                                                                                                                         
al objeto de esta breve investigación, porque, si bien es verdad que la ‘exigüidad’  viene generalmente pensada 
como válvula de escape para las ofensas de bagatela, la misma es, seguramente, posible protagonista también 
en los casos de ofensas a bienes tan abstractos, tan ‘macrodimensionales’ , que, por un lado, no permiten 
estabelecer alguna distinción conceptual entre lesión, peligro concreto y peligro abstracto, y, por el otro – 
aunque no se trate de delitos estructuralmente de bagatela, sino de hipótesis de delitos caracterizados por un 
amplio margen de variabilidad -, contemplam conductas, conformes al tipo legal, que pueden llegar a tener 
niveles de ofensividad verdaderamente marginales (tipicidad y ofensividad, pero mucho reducidas)” .  (MANES, 
Vittorio. Bien jurídico y reforma de los delitos contra la administración pública. Revista Electrónica de Ciência 
Penal y Criminologia, n. 02-01, 2000. Disponível em: <http://criminet.ugr.es/recpc/02/recpc02-01.htm>. Acesso 
em: 10 set. 2005. 
107 Justifica-se que se a própria Fazenda Nacional que é o titular imediato dos interesses tutelados, ou 
representante desse interesses, entende que o dano ao Erário foi de tão diminuta importância que não mereceria a 
movimentação da máquina estatal para sua cobrança, o mesmo deveria ser considerado para a persecução penal. 
108 Apesar de o valor estabelecido na legislação penal tributária está relacionado apenas aos delitos 
previdenciários, é de opinião majoritária na doutrina que tal limitador deve ser estendido aos demais delitos 
tributários, por analogia in bona partem. 
109 Nesse sentido é a opinião de Carlos Martinez-Buján Pérez, ao afirmar que “el legislador há venido adoptando 
tradicionalmente el critério de requerir un límite cuantitativo determinado para deslindar el delito de la simple 
infracción administrativa. Em la reforma de 1995 dicho limite, configurado como un efectivo perjuicio 
patrimonial para las arcas de la Hacienda pública, se situa en 15 millones de pesetas” .(MARTÍNEZ-BUJÁN 
PÉREZ, Carlos. Derecho penal econômico: parte especial. Valência: Tirant lo Blach, 1999, p.339.) 
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 Também ocorre o mesmo no direito penal italiano, conforme o disposto na 

vigente legislação penal-tributária, DLGS nº 74/2000, que estabelece para vários 

tipos penais um valor mínimo para configurar o ilícito criminal.110 

 Observe-se, entretanto, que nos exemplos estrangeiros citados, a situação se 

configura como um elemento objetivo do tipo penal, devendo ser englobado pelo 

dolo do agente. A inexistência de, pelo menos, o dolo eventual de que o resultado se 

realize acima dos limites monetários estabelecidos, importa na inexistência do crime 

por mera atipicidade.111 

 No caso da situação brasileira, entretanto, há que se reconhecer que a norma 

que prevê o ilícito penal não descreve como um elemento normativo do tipo um valor 

mínimo para sua configuração. Neste caso, é válida a tese que afirma que para 

haver a configuração do ilícito, basta que o autor aja apenas com o dolo de suprimir 

ou reduzir a contribuição previdenciária, não lhe exigindo como elemento subjetivo 

da conduta o conhecimento do referido limite legal. 

                                                 
110 Diz o art.5.1 do Decreto Legislativo nº 74/2000: “Art.5.1. (omessa dichiarazione). É punito con la reclusione 
da uno a ter anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, 
essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l’ imposta evasa è 
superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire centociquanta milioni” . Assim, o crime somente 
se perfaz se o valor do imposto evadido for superior à quantia de cento e cinqüenta milhões de liras. A 
justificativa para tal, segundo BELLAGAMBA e CARITI, está “nella necessità di perseguire con la sanzione 
penale solamente i fatti ritenuti più gravi” . (BELLAGAMBA, Gianni. CARITI, Giuseppe. I  nuovi reati 
tributari: commento per articolo al decreto legislativo 10 marzo 2000 n.74. Milão: Giuffrè Editore, 2000, p.77).  
111 Não há unanimidade nessa conclusão. Conforme afirmação de Carlos Martinez-Buján Pérez, apontando a 
opinião da maioria da doutrina e da jurisprudência espanhola, “el referido perjuizio es una característica del 
resultado típico, que há de ser abarcada por el dolo (eventual) del autor, siendo suficiente obviamente que el 
autor en el momento de la ejecución conozca simplemente la ocultación o falsificación de los fundamentos o 
presupuestos del hecho imponible, sabedor de que ello comportará ineluctablemente un perjuicio patrimonial 
para la Hacienda”  (MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos. op.cit., p. 339). Já para Muñoz Conde, o prejuízo “es 
una condición objetiva de penalidad, ya que si no llega a la cuantía citada, determinada en la forma que señala 
seguidamente, nunca puede castigarse como delito de fraude; esto significa que no debe ser abarcada por el 
dolo, y que son sólo razones de conveniencia política las que inciden en que se fije una cantidad u otra para 
diferenciar el delito de la simple infracción administrativa”  (MUÑOZ CONDE, Francisco. Derecho penal: 
parte especial. 14a ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2002, p.1001). Bacigalupo, ainda que partidário dessa 
segunda corrente, aponta a referida divergência doutrinária existente. (BACIGALUPO, Enrique. El delito fiscal. 
In: BACIGALUPO, Enrique (director). Curso de derecho penal económico. Madrid: Marcial Pons, 1998, p, 
222). 
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 Há, entretanto, uma grande crítica à utilização de um limite quantitativo, 

objetivamente determinado, como elemento diferenciador entre o ilícito 

administrativo e o ilícito penal, por se ferir, segundo se expõe, o princípio da 

ofensividade.112 

 Não concordamos com tais críticas, pois a delimitação de um valor 

objetivamente considerado como critério delimitador da ofensividade da conduta se 

orienta numa proposição garantista, preservadora do princípio da ofensividade e, em 

última instância do princípio da intervenção mínima do Direito Penal. 

 A exclusão de um limitador objetivo amplia a esfera de atuação do Direito 

Penal, retirando do âmbito do direito tributário sancionador a tutela dessas infrações 

tributárias, submetendo-as às normas do direito penal tributário. 

 Assim, vê-se que a total exclusão de um limitador objetivo-quantitativo amplia a 

negação do princípio da ofensividade, o que entendemos ser totalmente 

desnecessário. A mudança do paradigma de proteção de bens jurídicos 

essencialmente individuais para a proteção também de bens jurídicos difusos e 

coletivos não implica na total supressão dos princípios garantistas, mas apenas na 

sua flexibilização. Flexibilização que permita que novos interesses humanos venham 

a ser protegidos também pelo Direito Penal, que é o que ocorre com a situação aqui 

tratada. 

                                                 
112 SILVA SÁNCHEZ é um exemplo dos que tecem essa crítica. Segundo ele, essa técnica leva a uma 
administrativação do Direito Penal, ou seja, acaba por retirar-lhe princípios garantistas importantes, como o da 
ofensividade da conduta, tendo em vista que o mero liame objetivo de um valor quantitativo não é elemento 
suficiente para se afirmar se a conduta realizada efetivamente pôs em risco ou lesionou o bem jurídico protegido. 
SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. A expansão do direito penal: Aspectos da política criminal nas sociedades 
pós-industriais. Trad. Luiz Otavio de Oliveira Rocha. São Paulo: RT, 2002, p.115 e ss. – (Série as ciências 
criminais no século 21; v.11). 
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 Qualquer limitação dos princípios garantistas relacionada com a proteção de 

bens jurídicos coletivos, feita de forma desarrazoada, implica sim na configuração de 

uma ilegitimidade da tutela penal, por estarem sendo feridos princípios consagrados 

pelo Direito Penal que não podem simplesmente ser suprimidos ou relativizados sem 

a devida e comprovada necessidade. 

 Interessante é a opinião de Tiedemann que faz uma crítica à técnica de 

definição de um valor mínimo para a configuração do crime tributário que, segundo 

ele, traz problemas operacionais para a persecução penal, comprovada pela baixa 

estatística de condenações nessa área. Despreza, portanto, as razões político-

criminais aqui expostas relacionadas com o princípio da ofensividade e da 

insignificância do dano.113 Para ele, a instituição de limites objetivos demarcando a 

área de atuação do direito tributário sancionador e do direito penal tributário, acaba 

por diminuir a eficácia protetiva do Direito Penal. 

 Qualquer das situações indicadas, entretanto, espelham o respeito que dever 

ter qualquer norma penal e, em particular, a norma penal tributária, aos princípios da 

ofensividade da conduta e da insignificância, ainda que os mesmos estejam 

                                                 
113 A esse respeito Tiedemann faz seus comentários fazendo alusão ainda à técnica utilizada no antigo Código 
Penal da Espanha que previa um limite financeiro menor para configurar o crime de defraudação tributária: “En 
España, con menos de 10 condenas firmes en los 5 años transcurridos desde la reforma de 1985, la cuestión es 
reconocer y remediar las deficiencias del art. 349 del CP y, principalmente, eliminar o disminuir la cuantía de 
los 5 millone de pesestas que el tipo exige (técnica legislativa antiqua que crea, entre otros, problemas de 
fraude de ley y en la determinación del dolo) y eliminar de este tipo penal los elementos (especialmente 
subjetivos) de la estafa” . (TIEDEMANN, Klaus. Lecciones de derecho penal económico (comunitario, 
español, alemán). Barcelona: PPU, 1993. p.40). Mais a frente ele volta a criticar o direito penal espanhol, 
afirmando que “Ese limite cuantitativo ha sido tan discutido que se podía pensar en una próxima reforma de esa 
limitación con su reducción o su supresión. (TIEDEMANN, Klaus. Ibdem., p.108). Em sentido oposto, 
entretanto, foi o legislador espanhol elevando o mínimo para configurar o crime de defraudação tributária para o 
valor de 15 milhões de pesetas. No mesmo sentido da opinião de Tiedemann é a de Díez Ripollés, ao afirmar que 
a significativa elevação em termos absolutos dos valores mínimos para a configuração dos delitos contra a 
Fazenda Pública ou contra a Seguridade Social no Código Penal espanholimplica numa diminuição da eficácia 
da norma penal. (DIEZ RIPOLLÉS, José Luis. El nuevo modelo penal de la seguridad ciudadana. Revista 
Electrónica de Ciência Penal y Criminologia, n. 06-03, 2004, p. 03:8, nota 8. Disponível em: 
<http://criminet.ugr.es /recpc/06/recpc06-03.pdf>. Acesso em: 11 out. 2005). 
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relativizados em função do novo paradigma de proteção de bens jurídicos coletivos 

ou difusos. 

 

3.2.3 O bem jurídico penal-tributário e o cumprimento do requisito da necessidade. 

 

 Já vimos no tópico 1.2.4 que pelo princípio da necessidade há que se verificar 

se um outro meio de controle social menos gravoso pode ser utilizado no lugar do 

Direito Penal. 

 O respeito ao princípio da necessidade decorre da argumentação de cunho 

político-criminal de que não se deve utilizar o Direito Penal como instrumento 

precípuo de regulação da vida social. Como já afirmamos, é fortemente 

predominante na doutrina que o papel do Direito Penal está vinculado à proteção de 

bens jurídicos.  

 Por esse motivo é que Heinz Zipf chegou a afirmar que a utilização do Direito 

Penal como forma de organização da vida em sociedade seria o meio mais 

inadequado para tal, pelo fato de que seria um exagero a utilização de tamanha 

força repressiva para estabelecer qualquer tipo de regulamento social.114 

 A verificação da possibilidade de se utilizar um outro meio de controle social 

menos gravoso se observa pela eficácia de prevenção geral que tal controle possa 

ter. Tenha-se em mente que a habilidade protetiva está diretamente ligada à 

                                                 
114 ZIPF, Heinz. Introducción a la política criminal. Ciudad: Editorial Revista de Derecho Privado, p.43. 
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capacidade que tem o instrumento de controle social de prevenir que determinada 

ameaça ou dano a um bem jurídico venha a se realizar. 

 Assim, por exemplo, se as sanções de caráter administrativo são suficientes 

para evitar que se ponha em risco a vida, em função da não observação das regras 

do trânsito urbano de veículos, não há porque se pensar em obter o mesmo 

resultado com a ameaça de imposição de sanções penais, dado que seria um 

instrumento muito gravoso para a sociedade. 

 O aparato penal não deve ser utilizado se um meio menos gravoso é hábil para 

ser utilizado. Essa concepção, que também pode ser expressa na idéia já 

mencionada de que o Direito Penal não é um instrumento comum de controle social, 

em que se pretenda mudar ou regular, a priori, o comportamento das pessoas, 

acaba por culminar numa das características mais marcantes do Direito Penal que é 

a sua fragmentariedade. 

 A fragmentariedade, característica do Direito Penal que lhe revela a situação 

de não ser o instrumento a resolver todas as contendas sociais, decorre também da 

natureza de Estado liberal de direito, de onde se originou o moderno direito penal, 

pós Revolução Francesa.115 

 O requisito da necessidade também tem sofrido uma certa flexibilização a fim 

de permitir a tutela penal de certos bens jurídicos coletivos. Essa flexibilização está 

relacionada com o descrédito de outras esferas de controle social não penais para 

conter a criminalidade, como a esfera ético-social e as esferas civis e 

                                                 
115 ZIPF, Heinz. Introducción a la política criminal. Ciudad: Editorial Revista de Derecho Privado, p.43. 
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administrativas116, que normalmente são utilizadas concomitantemente para proteger 

tais bens jurídicos. 

 Quanto à esfera ético-social, o descrédito decorre especialmente pela 

progressiva supressão das mesmas, ou pela simples perda de status de tais esferas 

de controle moral no mundo contemporâneo. Assim, por exemplo, o papel que a 

religião, a família ou outros tipos de intervenção não jurídica desempenhavam na 

solução de conflitos foram sendo transferidos para o direito e, em especial, para o 

Direito Penal. 

 A ineficácia ou o descrédito das outras esferas de controle social acabou por 

permitir ou incentivar a expansão do Direito Penal, assumindo o papel também de 

estabelecedor de regras de conduta primárias para a sociedade; papel, vale 

salientar, que não era originariamente seu. Em vários âmbitos, portanto, a 

flexibilização do Direito Penal ensejou a quebra do princípio da última ratio, 

passando a ser considerado um instrumento de prima ratio na proteção de bens 

jurídicos. 

 A constatação dessa realidade, entretanto, permite-nos observar claramente 

que o resultado desse processo não foi satisfatório ou exitoso. Verifica-se a 

completa incapacidade do Direito Penal de assumir o papel político-criminal de 

determinar, sob a ameaça de pena, as regras de convivência do dia-a-dia das 

pessoas.117  

                                                 
116 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. A expansão do direito penal: Aspectos da política criminal nas sociedades 
pós-industriais. Trad. Luiz Otavio de Oliveira Rocha. São Paulo: RT, 2002, p.58. – (Série as ciências criminais 
no século 21; v.11). 
117 Ibdem, p.60. 
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 A tese, portanto, sustentada por Zipf, de que o Direito Penal é o pior 

instrumento para se estabelecer transformações sociais, continua sendo uma 

verdade, mas que parece ser olvidada cada vez mais, dado o fenômeno que acima 

nos referimos.  

 A respeito da observação do critério da necessidade no âmbito dos crimes 

contra a ordem tributária, a discussão faz-se especialmente relevante visto que 

existe uma outra forma de controle social para proteger seu bem jurídico, que está 

consubstanciada nas sanções administrativas previstas na esfera do direito 

tributário. 

 Argumentar-se pela desnecessidade da proteção penal do bem jurídico 

tributário em virtude da existência de um meio de controle social menos danoso, 

consubstanciado no direito tributário sancionador, é não conhecer que ambas as 

esferas de controle social direcionam-se a prevenir diferentes condutas orientadas à 

lesão do bem jurídico-tributário. 

 Enquanto o direito tributário sancionador impõe sanções pelo descumprimento 

da obrigação tributária, seja a conduta dolosa ou não, o direito penal tributário dirige-

se a evitar as condutas especialmente lesivas, de natureza exclusivamente dolosa, e 

que exsurge da ineficácia comprovada do controle meramente administrativo. 

 O princípio da necessidade que deve orientar a tutela penal do bem jurídico 

tributário resta, portanto, atendido pela comprovação ao longo de décadas da 

ineficácia do direito tributário sancionador como instrumento capaz de prevenir a 

criminalidade tributária, permitindo-se o uso do meio mais rigoroso que dispõe o 

Estado para a proteção de bens jurídicos. 
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 Por fim, o juízo de eficácia, que deslegitima o direito tributário sancionador 

como instrumento suficiente para o controle da criminalidade e que consagra a 

necessidade de utilização do Direito Penal para a proteção do bem jurídico, também 

deverá ser considerado para verificar o desempenho deste como instrumento 

eficiente no combate à criminalidade tributária, situação que se não se demonstrar 

satisfatória deve ensejar também a deslegitimação de tal esfera de controle social. 

 A esse respeito, analisemos no tópico seguinte. 

 

3.2.4 O bem jurídico penal-tributário e o cumprimento dos requisitos da adequação e 

da eficácia 

 

 No tópico anterior comentamos que, a respeito da necessidade ou não de 

atuação do Direito Penal, faz-se previamente necessário verificar a existência de um 

outro tipo de controle social menos gravoso para conter a prática delituosa. O Direito 

Penal só obteria legitimidade quando demonstrada a inexistência de um outro meio 

eficaz e menos custoso para a sociedade na realização da função de prevenção de 

condutas atentatórias de bens jurídicos. 

 Como vimos, na matéria da criminalidade tributária um outro controle existe, 

desempenhado pelo direito tributário sancionador, mas restou comprovado que o 

mesmo não é eficiente no controle das ofensas ao bem jurídico-tributário. 

 Ocorre, entretanto, que não são apenas os outros tipos de controles sociais 

que devem passar pelo crivo da observação da eficácia. Também se impõe ao 
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Direito Penal esse dever, acrescido da análise também da adequação dos seus 

meios. 

 Conforme expusemos no tópico 1.2.5., a análise da adequação é um juízo a 

priori, vez que deve ser feito pelo legislador penal por ocasião da criação da norma, 

com base em prognósticos que estabeleçam hipóteses racionalmente 

desenvolvidas118, no sentido de verificar se a tutela penal pretendida será apta para 

produzir o efeito de prevenção geral desejado.  

 Será inadequada, na prática, quando os custos da tutela penal forem muito 

maiores que os benefícios a serem obtidos com a mesma ou quando o meio não for 

idôneo para alcançar o resultado. 119
 
120 

 Quanto aos custos, que se fique claro que se trata da vulneração de direitos e 

garantias individuais, que serão flexibilizadas a fim de permitir ao Direito Penal 

expandir sua área de alcance, conforme já ressaltamos em passagens anteriores. 

 Nesse sentido, os princípios garantistas que fundamentaram o Direito Penal 

clássico não podem ser aplicados em sua totalidade se se quer atribuir a um 

                                                 
118 Para Heinz ZIPF, a racionalização da intervenção penal está relacionada com a observância cuidadosa dos 
objetivos político-criminais de combate ao delito, de maneira que não deve ser considerada a dogmática penal 
como um fim absoluto, posto que seus acertos imediatos somente serão efetivamente legitimados na análise da 
sua eficácia como um todo, considerando os resultados amplamente considerados da intervenção penal sob uma 
ótica político-criminal. (ZIPF, Heinz. Introducción a la política criminal. Trad. Miguel Izquierdo Macías-
Picavez. Madri: Editorial Revista de Derecho Privado, 1979, p.45). 
119 Hassemer vem ponderar, de forma esclarecedora, que não é possível se imaginar que se possa ter um direito 
penal eficiente a um custo zero na escala de vulneração dos bens jurídicos individuais, sobretudo no marco da 
criminalidade moderna, de forte precedência dos delitos que atentam contra bens jurídicos supra-individuais, que 
exigem, para sua eficácia protetiva, uma flexibilização dos princípios garantistas. (HASSEMER, Winfried. 
Crítica al derecho penal de hoy. Trad. Patricia S. Ziffer. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2001, 
p.61). 
120 Segundo Bianchini, aos custos corresponde a restrição imposta aos direitos individuais do ser humano, 
reprimidos pela aplicação de uma sanção penal, enquanto que aos benefícios corresponde a eficácia na proteção 
do bem jurídico. (Bianchini, Alice. Pressupostos materiais mínimos da tutela penal. São Paulo: RT, 2002. – 
Série as ciências criminais no século XXI: v.7 -, p. 111.).  
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pretenso direito penal “eficiente” o papel de combate à criminalidade moderna, 

consubstanciada principalmente nos delitos socioeconômicos.121 122  

 Quanto à acomodação dos meios para se chegar ao fim desejado de 

prevenção geral, tem-se que ela está intimamente ligada aos citados custos da 

tutela, ou seja, ao quantum de vulneração de direitos individuais do autor do delito.  

 Para sua análise, é importante que se leve em consideração primeiramente os 

objetivos de prevenção geral perseguidos. Assim, a norma penal tributária não deve 

propor sanções que aviltem a sociedade no seu sentido de justiça, visto que isso 

acarretaria uma diminuição da adesão dos seus destinatários ao conteúdo valorativo 

da norma. Nem pode cominar penas demasiadamente grandes nem 

demasiadamente pequenas. Em todos esses casos, caracterizar-se-ia a norma 

penal como um instrumento inadequado para a prevenção dos crimes. 

 Nesse sentido, observa-se que as penas cominadas para os crimes contra a 

ordem tributária previstas tanto no Código Penal quanto na Lei nº 8.137/90, podem 

ser consideradas de porte médio, não provocando nenhum sentido de repulsa nos 

seus destinatários pela possibilidade de ser reconhecida como demasiadamente 

ofensiva.123 

                                                 
121 A flexibilização das garantias se daria, segundo a política criminal contemporânea, orientada ao combate da 
criminalidade dos poderosos ou de colarinho branco, mediante um relaxamento da força vinculante dos 
princípios garantistas do direito penal, reduzindo-se ao mínimo os pressupostos da punibilidade por meio da 
ampla utilização, por exemplo, de delitos de perigo abstrato, facilitação dos pressupostos da imputação ou 
mediante o agravamento dos meios de coação. (HASSEMER, Winfried. Crítica al derecho penal de hoy. Trad. 
Patricia S. Ziffer. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2001, p. 55). 
122 A respeito dessas vulnerações aos princípios garantistas, impostas para permitir a tutela penal do bem 
jurídico-tibutário e de outros bens jurídicos coletivos, rever o subcapítulo 3.2. 
123 Os crimes contra a ordem tributária no Brasil possuem penas de reclusão que variam de 2 a 5 anos, e multa, 
para os delitos relacionados com a supressão ou redução fraudulenta de tributos. Para os delitos relacionados 
com a infração de deveres instrumentais (obrigações acessórias) a pena é de detenção de 2 a 6 meses, e multa. 
Também em outros países de nossa mesma tradição jurídica, as penas cominadas aos crimes tributários são 
normalmente de porte médio. 
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 Por outro lado, as penas para os crimes tributários também não podem ser 

consideradas diminutas, que possam provocar o desprezo dos possíveis 

delinqüentes, não produzindo a eficácia preventiva desejada. 

 O mesmo não pode ser dito, entretanto, do instituto da extinção da 

punibilidade, consagrado atualmente no art. 9º da Lei nº 10.684/2003. Este, como 

veremos no próximo capítulo, vai de encontro a todo o esforço político-criminal que 

permite justificar a tutela penal dos crimes contra a ordem tributária no Brasil, 

exatamente por fulminar qualquer função preventiva da norma penal tributária. 

 Passando agora para a análise da eficácia da tutela penal, esta é, por sua vez, 

um juízo a posteriori. Verifica-se empiricamente a partir da definição e da execução 

da sanção penal.  

 Exatamente por necessitar de dados estatísticos que venham a demonstrar a 

eficácia ou ineficácia do controle da criminalidade como resultado da intervenção 

penal, conforme assinalado no tópico 1.2.5, entende-se que este é o requisito para a 

tutela penal mais difícil de ser verificado e, por isso mesmo, menos rígido. 

 Isso explica em parte o porquê da existência de uma série de normas penais 

que não produzem nenhum efeito de reduzir ou controlar a criminalidade, cuja 

conseqüência garantista normal seria a descriminalização por ineficácia, mas que, 

na prática não se verifica comumente.124 

                                                 
124 Segundo Bianchini, a despenalização normalmente não ocorre pois pode provocar uma depreciação na 
valoração que a sociedade dá ao bem jurídico, ensejando um aumento do desrespeito ao bem jurídico que se 
pretende proteger. (BIANCHINI, Alice. Pressupostos materiais mínimos da tutela penal. São Paulo: RT, 2002, 
p, 122-123). Também Díez Rippolés ao afirmar sobre as chamadas leis penais meramente declarativas: “En este 
último tipo de leyes (...) se renuncia a despenalizar determinados comportamientos, cuya necesidad de 
prevención juridicopenal ya no existe o es muy discutible, con el argumento, en este caso, de que la derogación 
de tales preceptos produciria el efecto indeseado de que la sociedad consideraria a tales conductas a partir de 
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 No contexto da criminalidade tributária no Brasil, uma observação inicial vem 

revelar poucos resultados positivos no controle dessa criminalidade, até porque não 

existem dados científicos a identificarem o papel da referida tutela penal no combate à 

delinqüência.125  

 Embora ainda não existam, se estudos futuros vierem a concluir no sentido da 

ineficácia do controle da criminalidade tributária, tomando por base, por exemplo, o 

aumento das cifras desse tipo de crime, é de se observar que, no contexto geral do 

combate à delinqüência no país, também não se tem verificado nenhum avanço 

significativo no combate à criminalidade comum, e nem por isso se cogita de se partir 

para um processo de descriminalização nessa área.126 

 A atitude tanto no Brasil quanto em outros países nessas situações é ainda a de 

manter vigente a tipificação penal. Há sempre aquele argumento de que o processo de 

despenalização pode ocasionar um sentimento de aprovação das práticas contra os 

bens jurídicos objeto de tutela, possibilitando talvez um aumento no nível das 

infrações.127  

 A situação dos altos índices de sonegação fiscal, que beira algo em torno de 50% 

dos tributos devidos, conforme dissemos anteriormente, indica uma possível ineficácia 

                                                                                                                                                         
ese momento socialmente correctas” . (DIEZ RIPOLLÉS, José Luis. El derecho penal simbólico y los efectos de 
la pena. In: Modernas tendencias en la ciencia del derecho penal y en la criminología. Madrid: UNED, 2000, 
p.125). 
125 Os dados divulgados no Sistema Nacional de Estatísticas de Segurança Pública e Justiça Criminal, a respeito 
da criminalidade no Brasil, apenas apresentam séries históricas relacionadas com a criminalidade comum, 
especificamente: homicídio doloso, tentativa de homicídio, lesão corporal, estupro, atentado violento ao pudor, 
extorsão mediante seqüestro, roubo e furto. Não se verifica nenhum estudo ainda orientado para qualquer tipo de 
crime de colarinho branco. Fonte: Secretaria Nacional de Segurança Pública. Disponível em: 
<http://www.mj.gov.br/senasp/pesquisas_aplicadas/mapa/index_brasil.htm. Acesso em: 01 set. 2005. 
126 Os poucos dados disponíveis, referente a uma série que vai de 2001 a 2003, revelam uma pequena redução na 
prática de homicídios, tentativas de homicídio, estupros e atentados violentos ao pudor. Já quanto aos crimes de 
lesão corporal, furto e roubo, os dados demonstram um expressivo aumento. Fonte: Secretaria Nacional de 
Segurança Pública. Disponível em: <http://www.mj.gov.br/senasp /pesquisas_aplicadas/mapa/index_brasil.htm. 
Acesso em: 01 set. 2005. 
127 Conforme nota 124. 
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da tutela penal, mas essa não pode ser confirmada pela ausência dos dados estatísticos 

a que já nos referimos. 

 De qualquer forma, entretanto, no contexto da criminalidade tributária, um outro 

elemento, previsto no ordenamento jurídico-penal, pesa fortemente como elemento a 

gerar uma possível ineficácia protetiva da tutela penal: o instituto da extinção da 

punibilidade previsto no art. 9º da Lei nº 10.684/2003. 

 A configuração normativa do referido instituto prevê que a persecução penal seja 

trancada, mediante o parcelamento do tributo suprimido ou reduzido ou mesmo extinta, 

mediante o pagamento integral da dívida. Verifica-se, portanto, que dificilmente a 

persecução penal chega a seu fim com a imposição de sentença penal condenatória, 

transitada em julgado. 

 Há entendimentos, que analisaremos melhor no capítulo seguinte, no sentido de 

que a norma extintiva da punibilidade não só não contribui para o controle da 

criminalidade tributária como também chega a ser um incentivo para a prática do delito. 

Isso porque o infrator sabe que, uma vez praticado o ilícito penal tributário e uma vez 

identificada sua ação pela fiscalização tributária ou pelo Ministério Público, ainda assim 

poderá se utilizar do recurso legal para se livrar da constrição da norma penal.128 

                                                 
128 A norma extintiva da punibilidade acaba por se configurar num instrumento que confere ao infrator um juízo 
de oportunidades, em que deve sopesar vantagens e desvantagens na prática do ilícito, o que muitas vezes tem-se 
demonstrado de maneira vantajosa. Nesse sentido é a opinião de Nilo Otaviano da Silva Filho, ao afirmar que 
“na sua ‘contabilidade criminal’  ou ‘avaliação de riscos’ , o criminoso contra a ordem tributária raciocina: 
quanto mais eu sonegar, mais ganharei; com o rarefeito número de fiscais, a probabilidade de eu ser fiscalizado 
é mínima; se eu for selecionado para fiscalização, a mesma só alcançará o meu movimento comercial dos 
últimos 5 (cinco) anos; por mais competentes que sejam os fiscais, eles só conseguirão descobrir uma parte do 
que eu soneguei nesse período; se esses fatos forem comunicados ao Promotor de Justiça, eu pago o débito e me 
livro da ação penal”  (SILVA FILHO, Nilo Otaviano da. Criminalização das condutas tributárias: uma 
abordagem legal, doutrinária e prática. Recife: Universidade Federal de Pernambuco: SEFAZ-PE, 2001, p.71). 
Também é a opinião do Procurador da República e professor de Direito Penal, Rodolfo Maia Tigre, quando 
afirma que “Há inegável estímulo à prática do ilícito, na medida em que, se for eventualmente detectada a 
fraude, o empresário poderá sempre utilizar-se do pagamento na etapa investigativa para evitar a ação penal 
pública. Assim, passou a ser um ‘ risco normal do negócio’  praticar crimes contra a ordem tributária no nosso 
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 Concluímos, por fim, que o bem jurídico-tributário também atende esse último 

limitador da tutela penal, relacionado com os requisitos da adequação e da eficácia. 

Essa conclusão se extrai pelos seguintes motivos: 

1. Quanto ao atendimento do juízo de adequação, a tipificação penal no âmbito 

tributário é capaz de gerar, a priori, os efeitos preventivos gerais perseguidos, 

dado principalmente pelo respeito da proporcionalidade entre a pena in 

abstrato e o bem jurídico ofendido; 

2. Quanto ao atendimento do juízo da eficácia, resta comprometido a sua 

utilização como elemento a restringir a utilização da tutela penal, por não 

existirem ainda dados técnicos que permitam que o juízo a posteriori seja 

realizado. Isso, inclusive, não é fenômeno específico da criminalidade 

tributária, mas pode ser aplicado atualmente no Brasil a praticamente qualquer 

tipo de delito;129 

3. Quanto à existência do instituto da extinção da punibilidade previsto no art. 9º 

da Lei nº10.684/2003, a sua análise não deve ser considerada no contexto 

do processo de criminalização. Deve sim ser observada à parte, cujos 

resultados podem sugerir tanto a sua ilegitimidade, e portanto a 

permanência da tutela penal do bem jurídico-tributário, quanto a sua 

legitimidade, o que ocasionaria, em nosso entendimento, a necessidade de 

descriminalização das infrações tributárias, por uma medida de economia 

jurídico-penal. A esse respeito, analisaremos, como já foi dito, no capítulo 4. 

                                                                                                                                                         
país”  (MAIA, Rodolfo Tigre. Até no crime as classes dominantes têm mais privilégios. In: Revista da AFRESP 
de Tributação. São Paulo, v.1, n.2, p.4-10, jan-mar 1998, p.5). 
129 Mesmo nos crimes que estão tendo seus dados coletados pelo Sistema Nacional de Estatísticas de Segurança 
Pública e Justiça Criminal a base de dados histórica é ainda muito pequena, possuindo apenas 3 anos de 
informação (2001-2003), o que compromete a retirada de conclusões a respeito de como anda o controle da 
criminalidade. 
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 Posto isso, concluímos que o bem jurídico-tributário atende a todos os requisitos 

exigidos pela moderna política criminal para legitimar a sua tutela penal: trata-se de um 

bem jurídico com dignidade penal, cujas condutas praticadas por particulares podem pô-

lo em risco grave ou lesioná-lo (requisito da ofensividade), que teve comprovada a 

necessidade de pena pela inaptidão da esfera do direito tributário sancionador para 

produzir a prevenção requerida (requisito da necessidade) e que por fim atende, na 

medida do possível, os requisitos de adequação e eficácia. 

 Analisemos agora, no próximo capítulo, se o esforço político-criminal desenvolvido 

para justificar a tutela penal dos crimes contra a ordem tributária teve algum sentido, em 

virtude da existência de um instituto que propugna pela não aplicação das 

conseqüências da tutela penal para quem pratica as condutas reprovadas pela norma 

penal-tributária. 
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CAPÍTULO 4 A TUTELA PENAL DO BEM JURÍDICO-TRIBUTÁRIO EM FACE DA 

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO 

 

 No apartado anterior analisamos e pudemos concluir pela legitimidade da tutela 

penal das condutas atentatórias do bem jurídico tributário.  

 Essa tutela penal, entretanto, tem-se demonstrado de difícil efetivação no 

Brasil, em parte pelas dificuldades inerentes ao combate desse tipo de criminalidade 

e em parte pela possibilidade da extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo, 

nos termos da Lei nº 10.684/2003 que atualmente disciplina a matéria.130 

 Uma vez que se empreendeu um grande esforço para confirmar a legitimidade 

da referida tutela penal, cabe-nos agora analisar se o instituto da extinção da 

punibilidade, da maneira como ele está disciplinado nos crimes contra a ordem 

tributária no Brasil, atende aos princípios que informam a moderna político-criminal. 

 Inclusive porque se vislumbra uma inadequação político-criminal entre a tutela 

penal e o referido instituto: este é orientado segundo uma perspectiva 

descriminalizante, enquanto que aquela é justificada pelo cumprimento dos 

requisitos exigidos para uma intervenção protetiva do Direito Penal, dada a 

dignidade penal do bem jurídico, a ofensividade das condutas atentatórias ao 

mesmo, a necessidade da tutela penal e a eficácia protetiva que deve ser garantida 

pela norma penal-tributária. 

                                                 
130 Antes da Lei 10.684/2003, o instituto era previsto no art. 34 da Lei 9.249/95. Antes, ainda, no art. 14 da Lei 
8.137/90 e, de forma inicial, no art. 2º da Lei 4.729/65. Além disso, outras normas instituíram a extinção da 
punibilidade relacionada com delitos de tributos específicos. 
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 Em particular esse último requisito está totalmente condicionado à questão que 

se coloca neste capítulo, pois o nível de eficácia da norma penal sofre grande 

influência da aplicação do instituto da extinção da punibilidade.  

 Analisaremos, pois, nos subcapítulos seguintes a legitimidade do instituto da 

extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo, confirmando ou não sua 

adequação à sistematização do tratamento penal sobre a matéria. 

 

4.1 Requisitos legais para a configuração do benefício penal. 

 

 Os crimes contra a ordem tributária estão definidos na legislação penal 

brasileira na Lei 8.137/90, em seus artigos 1o a 3o, e no Código Penal, em seus 

artigos 168-A, 334 e 337-A. 

 Apesar de prescreverem penas que podem chegar a 5(cinco) anos de reclusão, 

além de multa, tais crimes são de difícil persecução penal, como já dissemos, dado a 

possibilidade de extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo objeto da 

supressão ou redução que tenha ocorrido. 

 O delineamento do instituto da extinção da punibilidade está previsto 

atualmente na Lei 10.684/2003 que instituiu o Refis II – Programa de Regularização 

Fiscal, como abaixo pode se observar: 

  Art. 9o É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes 
previstos nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e 
nos arts. 168A e 337A do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
– Código Penal, durante o período em que a pessoa jurídica relacionada 
com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no regime de 
parcelamento. 
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        § 1o A prescrição criminal não corre durante o período de suspensão 
da pretensão punitiva. 
        § 2o Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos neste artigo 
quando a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento 
integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive 
acessórios. 

 

 O art.9o da referida lei prevê tanto a suspensão da pretensão punitiva do 

Estado, enquanto estiver sob parcelamento o débito tributário, quanto a extinção da 

punibilidade penal quando da quitação total do mesmo. Observe-se, entretanto, que 

a extinção da punibilidade não engloba os delitos praticados por funcionários 

públicos contra a ordem tributária, previstos no art.3º da Lei nº 8.137/90.131 

 A inovação, quanto à extinção da punibilidade e quanto à suspensão do 

processo, especialmente em relação à Lei nº 9.964/2000 (Refis I), está no 

desaparecimento da exigência de que o pagamento ou o parcelamento se faça 

antes do recebimento da denúncia pelo Poder Judiciário. 

 Assim, com o novo disciplinamento, o pagamento do tributo com seu caráter 

extintivo da punibilidade pode ser realizado a qualquer tempo, inclusive após o 

trânsito em julgado da sentença penal condenatória.132 

 Duas questões importantes ainda se fazem presentes que merecem 

consideração: 

                                                 
131 Já há jurisprudência no sentido de que a extinção da punibilidade deve ser estendida para os crimes de 
contrabando e descaminho, previstos no art. 334 do Código Penal. 
132 A respeito da Lei 10.684/2003, discute-se na doutrina se os seus efeitos se restringem apenas aos débitos 
objeto do parcelamento realizado no âmbito do REFIS II. As decisões dos Tribunais Superiores, entretanto, têm 
configurado entendimento no sentido de ser a norma do art. 9o totalmente autônoma em relação às demais regras 
estatuídas na referida lei. Logo, o art.9o passa a ser considerado o dispositivo legal que atualmente rege toda a 
matéria referente à extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo, seja referente a débitos com ou sem 
parcelamento do REFIS II. Nesse sentido são as decisões nos seguintes julgados, que inclusive referendam o 
entendimento de que o pagamento não precisa mais ser realizado até antes do recebimento da denúncia: 
HC83414, HC81929, HC 85273, 85.048, 85.452, 85.643, 82.959, RE 357029 ED / PR, todos do STF, em 
decisões proferidas recentemente (2004 e 2005). 
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1. a possível submissão da esfera judicial à esfera administrativa, já que há 

uma aparente questão prejudicial à persecução penal, que só se desfaz 

quando a discussão na esfera administrativa se encerra;133 

2. as repercussões da extinção da punibilidade no campo da política criminal. 

 Ficamos adstritos neste trabalho a analisar o disposto no item 2 acima. Nos 

interessa discutir se a extinção da punibilidade, da forma como está instituída, 

atende aos princípios de ordem político-criminal que devem regrar os sistemas 

penais modernos e se o mesmo está em consonância ou em conflito com a 

orientação político-criminal que levou à tutela penal do bem jurídico tributário. 

 Segue-se, nos subcapítulos seguintes, a essa análise.  

 

4.2 Tratamento jurídico diferenciado entre o instituto da extinção da 

punibilidade nos crimes tributários e outras formas de reparação de dano em 

delitos patrimoniais. 

 

 Antes das análises de cunho político-criminal é importante que sejam tecidos 

breves comentários a respeito de uma questão afeta à dogmática penal: o 

tratamento diferenciado para os crimes contra a ordem tributária em virtude da 

extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo e o tratamento dispensado pela 

legislação penal em relação a outros tipos de delitos patrimoniais. 

                                                 
133 A respeito desse assunto, remetemos à leitura de artigo elaborado para parte dos créditos da disciplina Direito 
Tributário no curso de mestrado da Universidade Federal de Pernambuco, com especial enfoque na 
jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal. 
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 Primeiramente devemos identificar a extinção da punibilidade pelo pagamento 

do tributo como uma forma de reparação de dano, tais como outras previstas no 

Código Penal.134 Partindo desse pressuposto, estabeleçamos comparações com o 

tratamento geral dado pelo Código Penal para as situações de reparação de dano. 

 O primeiro tratamento diferenciado que se observa diz respeito à situação de 

que a regra geral para a reparação do dano, prevista ano art. 16 do Código Penal, 

estabelece como benefício para o autor apenas a redução da pena de um a dois 

terços (causa de diminuição de pena genérica). É o que ocorre com os delitos 

patrimoniais de um modo geral. Diferentemente, o crime de redução ou supressão 

de tributos, também de caráter patrimonial, tem o benefício da plena extinção da 

punibilidade, caso o autor devolva ao ente tributante o montante do tributo suprimido 

ou reduzido. 

 Mais grave que o anterior, entretanto, ainda fazendo a comparação entre o 

instituto do art. 16 do Código Penal e o art.9º da Lei 10.684/2003, é que esta não 

exige a espontaneidade do autor para ter direito ao benefício da extinção da 

punibilidade, podendo utilizar-se do benefício mesmo após a condenação em juízo. 

 Por outro lado, nos delitos patrimoniais comuns a redução da pena só caberá 

se o autor reparar o dano até o recebimento da denúncia ou queixa, por ato 

voluntário seu. Não pode, pois, estar pressionado pelas circunstâncias a fazer a 

reparação do dano. Deve, pelo contrário, ter se arrependido da prática do delito e 

buscado a reparação do dano por conta própria. 

                                                 
134 Nesse sentido, ROSENTHAL, Sérgio. A punibilidade e sua extinção pela reparação do dano. São Paulo: 
Dialética, 2005, p. 92-109. 
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 Além disso, nos crimes comuns, caso já tenha sido recebida a denúncia, o 

benefício da redução de um a dois terços da pena é transformado numa simples 

situação de atenuante genérica, conforme o estabelecido no art. 65, III, b, do Código 

Penal, enquanto que nos delitos tributários, o benefício continua inalterado, 

ensejando a extinção da punibilidade mesmo que tenha o réu já recebido sentença 

penal condenatória transitada em julgado. 

 Não identificamos situação semelhante nos países em que realizamos 

investigações comparativas, de nossa mesma tradição jurídica ou cultural.135 Nos 

países em que confirmamos a existência de institutos que prevêem uma extinção da 

punibilidade em matéria tributária, relacionada com o pagamento do tributo, sem 

exceção, a questão da espontaneidade sempre é estabelecida como requisito para 

configuração do benefício.136 

 Não se critica aqui a fórmula prevista na parte geral do Código Penal que prevê 

a redução de pena para aquele que se arrepende espontaneamente da prática do 

ilícito e que, de forma voluntária, busca com sucesso minorar ou evitar que se 

produzam os seus efeitos.137 

                                                 
135 Observe-se que a figura da extinção da punibilidade é instrumento de política criminal comum na seara da 
criminalidade tributária, havendo exemplos de sua existência nos ordenamentos penais da Argentina, Estados 
Unidos (de forma mais ampla com o plea bargain), Espanha e Alemanha, só para citar alguns. Em todos eles, 
entretanto, a figura da extinção da punibilidade é condicionada à espontaneidade do infrator. 
136 De particular interesse é a situação da Itália. Lá não se admite mais a extinção da punibilidade pelo 
pagamento do tributo. Atualmente, o Decreto Legislativo que trata do tema dos crimes tributários (DLGS 
74/2000), prevê em seu art.13 a possibilidade de aplicação de uma mera circunstância atenuante, redutora da 
pena à metade, desde que o infrator proceda ao pagamento do tributo devido, ainda que não integralmente (já 
que pode parcelar a dívida), antes de iniciada qualquer ação administrativa ou penal contra o mesmo. As razões 
para a mudança, segundo LANZI e ALDROVANDI, foram expostas pelo próprio legislador, alegando que a 
utilização do mecanismo da extinção da punibilidade estava frustrando a função da pena, atribuindo um efeito 
criminógeno à situação. Nesse sentido, apresentando as razões da exposição de motivos do novo decreto 
legislativo, afirma que a extinção total da pena “consentia ao contribuenti di monetarizzare il rischio della 
responsabilità penale, barattando, sulla base di um freeddo calcolo, la certeza del vantaggio presente com 
l’eventualità di um risarcimento futuro privo di stigma criminale”  (LANZI, Alessio; ALDROVANDI, Paolo. 
L’ illecito triburatio. 2a ed. Padova: CEDAM, 2001, p. 147). 
137 Vide justificativa político-criminal de Roxin nesse sentido na nota 140. 
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 Não é isso, entretanto, o que ocorre com a norma prevista no art. 9o da lei 

10.684/2003, pois o elemento da espontaneidade é totalmente desconsiderado.  

 Não se pode, nesse caso, falar em arrependimento espontâneo do autor, visto 

que seu “arrependimento” ocorre apenas quando já foi sido flagrado pela 

Administração Tributária, pela polícia judiciária ou pelo Ministério Público. Não age, 

portanto, em virtude da ação preventiva da norma, mas apenas dirige-se, sob a 

pressão das circunstâncias, a realizar a restauração do bem jurídico para se eximir 

das conseqüências previstas pela norma penal. Aqui o autor faz um raciocínio 

simples e direto: é preferível pagar do que se submeter ao constrangimento da pena. 

 Não há arrependimento, pelo menos no sentido objetivo previsto pelo Código 

Penal em seu art.16, que se caracteriza por ações exteriores motivadas por 

valorizações internas que fazem com que o autor busque a restauração do bem 

jurídico, motivado que está pela prevenção positiva ou negativa da norma. 

 Essas diferenças entre o instituto do art.16 do Código Penal e do art.9º da Lei 

nº 10.684/2003, quando submetidas a uma análise político-criminal, revelam grandes 

diferenças de tratamento, não justificáveis, entre o delinqüente comum e aquele que 

pratica um crime tributário, configurado por sua natureza como crime de colarinho 

branco.138 

                                                 
138 Nesse sentido é a opinião, por exemplo, de Lênio Luiz Streck, ao entender que essa regra fere o princípio 
constitucional da igualdade. (STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 1999, p.249). Também entende do mesmo modo Andreas Eisele, ressaltando que a desigualdade de 
tratamento se dá especialmente pela não exigência da espontaneidade na extinção da punibilidade nos crimes 
tributários. (EISELE, Andreas. Crimes contra a ordem tributária. São Paulo: Dialética, 2002, p. 108). Cinthia 
Rodrigues Menescal Palhares também faz dura crítica ao tratamento diferenciado, afirmando que “a incoerência 
do legislador, ao beneficiar com esta causa extintiva de punibilidade aquele que lesiona o patrimônio público, 
objeto de tutela da Lei 8.137/90, deixando de fazê-lo em relação àquele que ofende ao patrimônio comum 
(Código Penal, artigos 155 a 180), fortalece a inclusão dos crimes tributários no elenco de crimes previstos no 
Código Penal, pois, dessa forma, todos se beneficiariam das mesmas soluções dogmáticas e não estariam tão 
sujeitos a injunções político-econômicas” . (PALHARES, Cinthia Rodrigues Menescal. Crimes tributários: uma 
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 Analisemos, portanto, no subcapítulo seguinte, quais são os efeitos político-

criminais que se detraem da existência do instituto da extinção da punibilidade nos 

crimes tributários, com essas características que acabamos de ressaltar. 

 

4.3 Efeitos político-criminais da extinção da punibilidade nos crimes 

tributários. 

 

 Do ponto de vista de uma análise político-criminal, a extinção da punibilidade 

pelo pagamento do tributo, da maneira como está disciplinado na legislação 

brasileira, apresenta mais efeitos negativos que positivos para o controle da 

criminalidade, situação que faz merecer uma análise acurada da sua viabilidade. 

 Do ponto de vista dos efeitos positivos, pode-se tentar afirmar que a extinção 

da punibilidade pelo pagamento do tributo atende dois princípios político-criminais 

que devem nortear o Direito Penal em um Estado social e democrático de direito: o 

princípio da intervenção mínima e a necessidade de ressocialização do delinqüente. 

                                                                                                                                                         
visão prospectiva de sua despenalização. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004, p. 148-149). No mesmo sentido 
SBARDELOTTO, Fábio Roque. Direito penal no Estado democrático de direito: perspectivas relegitimadoras. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p.72 e 73, apontando como justificativa para tal a formação histórica 
do nosso direito, que sempre privilegiou interesses das classes dominantes, em detrimento dos despossuídos. 
Ainda no mesmo sentido, considerando que há o descumprimento do princípio da isonomia, QUEIROZ, Paulo 
de Souza. Do caráter subsidiário do Direito Penal: lineamentos para um Direito Penal mínimo. 2.ed. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2002, p. 107-109. De mesma opinião é Émerson de Lima Pinto que, analisando a situação 
ainda sob a ótica do art. 34 da Lei 9.249/95 (dispositivo revogado pela Lei 10.684/2003), desfere críticas à 
diferença de tratamento, afirmando se tratar de mais um privilégio em favor da criminalidade dos poderosos, em 
detrimento da criminalidade comum. (PINTO, Émerson de Lima. A criminalidade econômico-tributária: a 
(des)ordem da lei e a lei da (des)ordem. Por uma (re)legitimação do Direito Penal do Estado democrático de 
direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 159). Por fim, FELDENS, Luciano. Tutela penal de 
interesses difusos e crimes de colarinho branco: por uma relegitimação da atuação do Ministério Público: 
uma investigação ‘a luz dos valores constitucionais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p.190 e ss, que 
aponta a ilegítima desigualdade de tratamento em duas vertentes: a primeira pelo fato de tal benefício apenas se 
aplicar aos delitos fiscais e não a outros delitos patrimoniais comuns, demonstrando ilegítimo benefício a um 
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 O princípio da intervenção mínima atua no sentido político-criminal moderno de 

uma proposta despenalizante ou descriminalizante de condutas, entendendo-se que 

a tutela penal do bem jurídico tributário seria desnecessária, face à existência de 

uma esfera de proteção própria das normas tributárias, de caráter sancionatório 

socialmente menos danoso que a penal. (vide cap. 3.3.3.). 

 Quanto a esse aspecto, porém, vimos no tópico 3.3.3. que a esfera de controle 

administrativo-tributário tem-se demonstrado ineficaz na proteção do bem jurídico, 

de maneira que, cumprindo o requisito da necessidade torna-se legítima a tutela 

penal do bem jurídico-tributário. 

 Quanto à ressocialização do delinqüente, afirma-se que seria ilegítimo 

continuar com a persecução penal quando o bem jurídico já se encontrasse 

restaurado em sua integralidade pelo próprio delinqüente, acrescido do pagamento 

das sanções de natureza tributária (multas), não havendo razão para se impor uma 

restrição à liberdade do delinqüente.139 

 Sob esse prisma da ressocialização, entender-se-ia que o fato de o delinqüente 

ter realizado a satisfação da obrigação tributária, ainda que a destempo, 

                                                                                                                                                         
tipo de criminalidade dos poderosos; em outro sentido, afronta ocorre pelo fato de que apenas aqueles dotados de 
capacidade econômica para “comprar”  sua liberdade é que são beneficiados pela extinção da punibilidade. 
139 Como a extinção da punibilidade só se aplica às sanções de natureza penal, havendo a manutenção das 
sanções previstas pela legislação tributária, a continuidade da persecução penal poderia ser considerada até 
mesmo como uma sanção que extrapolasse o limite imposto pelo caráter retributivo da pena. Corrobora esse 
entendimento a opinião de Jarach ao afirmar que ontologicamente não há distinção entre as sanções de direito 
penal e aquelas impostas pelas normas tributárias, possuindo ambas o caráter repressivo e não de mera reparação 
civil. Segundo ele, “ ... esta prioridade, en el orden de las calificaciones, no debe empañar la identificación 
ontológica del ilícito tributário con el ilícito penal...”  e continua ao afirmar que “cuando el ordenamiento se 
coloca frente a una infracción tributaria impone a quien la comete una sanción retributiva, tendiente a castigar 
e intimidar al infractor. Desde este punto de vista se trata de una sanción de ‘ tipo’  penal” . (WENDY, Lilian N. 
Gurfinkel de. RUSSO, Eduardo Ángel. I lícitos tributarios en las leyes 11.683 y 23.771. 3a ed. Buenos Aires: 
Depalma, 1993, p. 13). 
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corresponderia a uma auto-determinação orientada para o regresso à legalidade, de 

conformação de sua conduta com os valores protegidos pela norma penal.140 

 Assim, num apelo de valorização do indivíduo, objeto da maior relevância para 

o direito, não seria legítimo impor-se ao delinqüente arrependido, que já sanou o 

maior dos problemas – o dano ao bem jurídico –, uma sanção que produziria efeitos 

criminógenos inevitáveis.141 

 Também são realizadas críticas a esse argumento, baseadas principalmente 

na comparação valorativa, sob o ângulo dos objetivos político-criminais que devem 

prevalecer no combate à criminalidade, entre os benefícios trazidos pela 

ressocialização do infrator, que é um aspecto da chamada prevenção especial 

positiva, e a função de prevenção geral da norma. 

 Para isso, analisemos no próximo subcapítulo os efeitos negativos trazidos 

pelo instituto da extinção da punibilidade no controle da criminalidade tributária, 

usando como método dessa investigação a análise das suas conseqüências para as 

funções preventivas da norma penal-tributária. 

                                                 
140 Essa tese se justifica parcialmente pela figura da desistência ou arrependimento eficaz. Segundo Roxin, numa 
situação de desistência ou arrependimento do autor do delito, em que ele consegue evitar a lesão ao bem jurídico 
ou quando o recompõe, não haveria justificativa para a aplicação da pena, segundo os postulados que orientam a 
sua finalidade (prevenção geral, especial ou mesmo retribuição). Segundo ele, “En el desistimiento voluntário un 
castigo nunca se encuentraría cubierto por un posible fin de la pena: ni las necesidades de prevención general o 
especial, ni tampoco la retribución por la culpabilidad exigen su castigo” . (ROXIN, Claus. Acerca de la ratio  
del  privilegio  del  desistimiento  en  Derecho Penal. Trad. Miguel Olmedo Cardenete. Revista Electrónica de 
Ciência Penal y Criminologia, n. 03-03, 2001. Disponível em: <http://criminet.ugr.es  /recpc/recpc_03-03.html 
>. Acesso em: 02 nov. 2005). 
141 Aponta nesse sentido Patrícia T. Morgan, indicando que nos Estados Unidos, embora se tenha abandonado 
oficialmente há bastante tempo a regra da não persecução penal nos casos de auto-denúncia em crimes 
tributários, um procedimento informal nesse sentido ainda existe. Para configurar o benefício, entretanto, é 
necessária a verdadeira espontaneidade do contribuinte infrator na auto-denúncia. Justifica-se esse procedimento 
informal pelo fato de, nesses casos, ter-se entendido que o júri tenderia a não condenar os réus por considerá-los 
desprovidos de intenção criminosa. Além disso, segundo a professora da Universidade do Estado da Geórgia, 
poderia se ter um efeito prejudicial no combate à criminalidade, à medida que estimularia os demais 
contribuintes a esconderem seus crimes: “Prosecuting people who make such voluntary disclosure is recognized 
to be counterproductive, both because juries tend to find that such individuals did not act ‘willfully’and thus 
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4.3.1 O quebrantamento das funções preventivas da tutela penal. 

 

 No subcapítulo 1.2. deste trabalho ressaltamos qual é a principal, se não única, 

tarefa legítima do Direito Penal no marco de um Estado social e democrático de 

direito: a prevenção de condutas atentatórias contra os bens jurídicos mais 

essenciais para a vida do homem em coletividade. 

 Essa função preventiva da norma penal é, como já vimos, classificada 

resumidamente da seguinte forma: 

 1. a função preventiva geral, relacionada com o papel do direito penal antes da 

conduta delituosa ser realizada, direcionada a todas as pessoas, futuros 

delinqüentes ou não.142 Quer-se aqui enviar uma mensagem para toda a 

coletividade que determinado bem jurídico possui uma valoração especialmente 

importante, de maneira que todos devam se abster de realizar qualquer ato lesivo 

contra bens jurídicos de tamanha significação social. 

 Nesse sentido, quando os indivíduos evitam a prática de crimes, levando em 

consideração essa importância social que tem o bem jurídico, dá-se o que se chama 

de prevenção geral positiva. Quando a não realização dos crimes se dá pela mera 

intimidação que a pena traz, dá-se o que se chama de prevenção geral negativa. 

 

                                                                                                                                                         
committed no crime and because prosecution sends the message to others to conceal their crimes” . (MORGAN, 
Patricia T. Tax procedure and tax fraud. 2a ed. St. Paul: West Group, 1999, p. 247). 
142 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. Trad. Ana Paula Zomer, et ali. São Paulo: 
RT, 2002, p.221 e ss. 



 124

 

 2. a função preventiva especial, relacionada com o papel assumido pelo Direito 

Penal após a conduta criminosa ter sido realizada e dirigida ao delinqüente 

especificamente considerado.143 Aqui o Direito Penal pretende enviar uma 

mensagem com o mesmo teor da prevenção geral, só que direcionada para o 

delinqüente especificamente considerado. 

 Na prevenção especial deve-se levar em consideração as particularidades do 

sujeito, buscando-se os elementos que o levaram a delinqüir e, na medida do 

possível, imputando ao mesmo uma sanção adequada às suas particularidades 

(individualização da pena). Pretende-se aqui preencher os déficits existentes na 

prevenção geral que implicaram na não efetivação da prevenção do delito no caso 

concreto.  

 Nesse sentido a pena deve ser imposta ao autor de maneira que evite que o 

mesmo retorne à delinqüência.144Quando o autor reconhece como legítima a 

imposição da sanção (segundo os postulados de justiça vigentes), mesmo que não a 

aceite, dá-se a chamada prevenção especial positiva. Quando o seu não retorno à 

delinqüência decorre apenas da intimidação individual provocada pelos dissabores 

que sofreu pela aplicação da pena, tem-se a chamada prevenção especial negativa. 

 É de se observar também que a aplicação da pena individualizada ao autor não 

deixa de agir também com uma função preventiva geral, já que ela é percebida por 

todo o corpo social. 

                                                 
143 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. Trad. Ana Paula Zomer, et ali. São Paulo: 
RT, 2002, p. 213 e ss. 
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 3. a função retributiva da pena, num postulado de justiça, de maneira que as 

sanções devem representar uma proporcionalidade entre a ofensa praticada e o 

castigo que deve ser reconhecido como justo. 

 A função retributiva, considerada isoladamente, não mais possui legitimidade 

no marco de um Estado social e democrático de direito, em que a pena somente se 

justifica pela prevenção de condutas atentatórias de bens jurídicos, mas adquiriu 

espaço na moderna política criminal como instrumento limitador da prevenção geral 

e, principalmente, da prevenção especial.145 

 Revista essa distinção, questiona-se agora quais são as repercussões que o 

instituto da extinção da punibilidade acarreta nas funções preventivas da norma 

penal-tributária. 

 Analisemos separadamente nos subitens seguintes essas conseqüências para 

a prevenção geral e especial das condutas atentatórias ao bem jurídico-tributário. 

 

 

                                                                                                                                                         
144 Estudos apontam o baixo nível de eficácia da prevenção especial ao se observar pelas estatísticas de 
criminalidade que a maior parte dos delinqüentes são reincidentes. 
145 Evitando-se, por exemplo, que em virtude dos interesses de prevenção venha a se imputar aos autores penas 
superiores àquelas devidas em função da sua culpabilidade. A tese da combinação de elementos retribucionistas 
e preventivos relacionados ao papel da pena é chamada de teoria da união. Para Jakobs, entretanto, a teoria da 
união é uma proposta eclética de combinar duas perspectivas incompatíveis agravadas pelo fato de que as 
mesmas configuram pontos de partida insuficientes para resolver o problema da criminalidade, sejam 
consideradas isoladamente ou conjuntamente. Assim, vem afirmar que a função da pena não deve ser entendida 
nem como retribuição nem tampouco como preventiva, mas deve se restringir a ser compreendida como um 
instrumento para “caracterizar el delito, lo que significa lo seguiente: como confirmación de la configuración 
normativa concreta de la sociedad” . (JAKOBS, Günther. Sobre la teoria de la pena. Trad. Manuel Cancio 
Meliá. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1998, p. 15  - Cuadernos de conferencias y articolos n.16). 
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4.3.1.1 Relativamente à prevenção geral 

 

 A extinção da punibilidade nos crimes contra a ordem tributária, na forma como 

está configurado no art. 9º da lei nº 10.684/2003, acarreta, em primeiro lugar, a 

descaracterização do efeito preventivo geral da tutela penal, principal função da 

pena e elemento definidor dos delitos em um Estado social e democrático de direito. 

 Isso se explica pelo fato de que a certeza da não aplicação da pena, mediante 

a existência de um instituto que permite a sua não execução, importa no 

desfazimento de qualquer efeito preventivo geral negativo e a diminuição substancial 

da prevenção geral positiva. 

 A prevenção geral negativa é totalmente fulminada pelo fato de que a certeza 

da possibilidade de se fazer uso do pagamento do tributo para afastar os efeitos da 

persecução penal retira qualquer efeito intimidativo que a mesma possa ter.146 

 Assim, se alguém é levado a não praticar um ato fraudulento contra o bem 

jurídico-tributário, não o faz necessariamente porque está intimidado pela 

possibilidade de imposição de uma sanção penal, a não ser que desconheça a 

existência do instituto em apreço e pense, enganadamente, que o cometimento de 

                                                 
146 Em sentido semelhante, Andréas Eisele, ao afirmar que um dos efeitos da extinção da punibilidade consiste 
na “afetação da eficácia da finalidade protetora de bens jurídicos conferida à norma penal, pois a perspectiva 
da possibilidade de posterior elisão dos efeitos penais do fato pela reparação do dano, diminui o efeito 
intimidatório esperado da norma penal” . (EISELE, Andreas. Crimes contra a ordem tributária. 2ª ed. São 
Paulo: Dialética, 2002, p.107). 
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crime contra a ordem tributária o levaria inevitavelmente a sofrer as conseqüências 

de uma sanção penal.147 

 A prevenção geral positiva, entretanto, não é de todo eliminada, mas é 

substancialmente reduzida. Como ela é fundada na valoração positiva que a 

sociedade deposita no bem jurídico, seja por convicção interna, seja pela motivação 

trazida pelo status de bem protegido pela esfera penal, o seu falseamento em 

relação aos delinqüentes tributários não elimina imediatamente a convicção de que o 

bem jurídico deve continuar a ser preservado. 

 O que não quer dizer que ela não sofra uma vulneração. Ela se dará pela 

compreensão indevida de que o bem jurídico não possui a dignidade necessária 

para a proteção penal, já que a persecução penal é, via de regra, afastada.  

 Essa vulneração se projetará principalmente sobre aqueles que foram 

paulatinamente motivados pela norma penal a reconhecer a necessidade de 

preservação do bem jurídico e que, uma vez observando a contínua não 

concretização da persecução penal, terão relaxados os argumentos que lhes 

motivaram a reconhecer a referida necessidade de respeito ao bem jurídico. 

 A tese de Günther Jakobs, apesar de não acatar o papel de prevenção de bens 

jurídicos pelo Direito Penal, pode ser utilizada também como justificativa para 

                                                 
147 Quanto ao efeito da ignorância, SILVA SÁNCHEZ traz o comentário de Popitz, afirmando que boa parte da 
eficácia preventivo geral do Direito Penal poderia ser explicada pelo desconhecimento por parte da sociedade da 
forma como o Direito Penal atua, ou seja, das restrições que os princípios garantistas trazem à consecução de 
uma maior efetividade na persecução penal. Assim, entende-se que o conhecimentos dessas limitações impostas 
ao Direito Penal poderia até mesmo levar a um aumento da criminalidade, na medida em que retiraria parte da 
eficácia intimidatória da norma penal. (SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Op.cit., p. 71-72). Nesse sentido, nossa 
própria experiência pessoal, no labor da atividade de magistério no ensino superior, tem demonstrado em 
levantamentos realizados com estudantes de direito, que quase a unanimidade dos alunos do 8o período do curso 
desconheciam o benefício legal. Saliente-se que há a intenção deste autor de aprofundar as pesquisas empíricas 
nesta área, em um outro momento, com base em metodologias apropriadas, a fim de investigar a percepção 
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demonstrar o papel danoso trazido pelo instituto da extinção da punibilidade à 

prevenção geral. 

 Segundo ele, a sanção penal quando aplicada tem o papel de confirmar a 

identidade normativa do direito, ou seja, de assegurar aos seus destinatários a 

manutenção da escolha dos valores que foram eleitos pela sociedade como aqueles 

a regerem a sociedade, dentre os outros que possivelmente poderiam ter sido 

adotados.148 

 Assim, segundo seu entendimento, a função que assume a norma penal, de 

forma clara e manifesta, é a de demonstrar o que é direito e o que é injusto, daí a 

necessidade duradoura de que a pena deva ser executada para que não haja 

confusão nos âmbitos do lícito e do ilícito.149 

 O cerne dessa fundamentação, qual seja, a de que a extinção da punibilidade 

pelo pagamento do tributo fere a prevenção geral da norma penal, se coloca da 

seguinte maneira: quando o autor de um crime o pratica, entende ele que seu 

comportamento é uma alternativa à conduta estabelecida pela sociedade como 

                                                                                                                                                         
social sobre os delitos tributários, inclusive quanto ao nível de marginalização social que os mesmos enfrentam e 
quanto ao aceitamento do instituto da extinção da punibilidade relacionado a esse tipo de criminalidade. 
148 Segundo JAKOBS, a sanção penal significa a confirmação da identidade da sociedade com um conjunto de 
valores que foram juridicizados e que, por configurarem uma opção valorativa, precisam ser constantemente 
reafirmados mediante a imposição de sanções, não deixando dúvidas quanto à manutenção de sua validade. 
Segundo ele, a sanção, é uma resposta ao ato criminoso, contrário aos valores que foram juridicizados pela 
sociedade, e que ele (o crime) deve ser entendido “as a protest against the validity of the norm, i.e. against the 
configuration of society” . E continua no mesmo sentindo afirmando que a sociedade “ insists against this 
proposal to change by remaining in the status quo. To the same extent that a person rejects a request that does 
not fit with his character, society rejects the proposal of giving away the unfulfilled expectation and confirms its 
identity by doing it” . (JAKOBS, Günther. Imputation in criminal law and the conditions for norm validity. Trad. 
Carlos Gómez-Jara Díaz. Buffalo Criminal Law Review, vol 7, n.2, p.495, 2004. Disponível em:                        
< http://wings.buffalo.edu/law/bclc /bclrarticles /7/2/jakobs.pdf >. Acesso em: 15 set. 2005). 
149 Idem. La ciencia del derecho penal ante las exigencias del presente. Trad. Teresa Manso Porto. Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia, 2000. (Cuadernos de Conferencias y Articolos n.24), p.27-29. Quer 
JAKOBS reafirmar com isso a sua tese de que a função do Direito Penal é a de garantir a identidade da 
sociedade com a estabilidade normativa (efeito confirmante da pena), repudiando ou marginalizando certas 
condutas não adequáveis ao standard comportamental definido. Ainda que JAKOBS tenha posição diferente 
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legítima. Nos crimes dolosos mais especificamente, o autor não age desconhecendo 

que o fato é contrário ao padrão ético-jurídico estabelecido, mas, pelo contrário, age 

como se seu comportamento fosse uma conduta viável ou alternativa àquela 

determinada pela norma.150 

 Assim, a não persecução penal nos crimes contra a ordem tributária pode 

sugerir aos seus infratores que o seu comportamento é realmente válido, podendo 

induzir outros no mesmo entendimento, resultando num estímulo à prática de mais 

delitos, tudo isso porque foi mitigada a consciência social de que o bem jurídico é 

digno de tutela. 

 

4.3.1.2 Relativamente à prevenção especial 

 

 A prevenção especial que por natureza já tem se demonstrado de pouca 

eficácia protetiva, nos crimes contra a ordem tributária, por sua vez, é totalmente 

desprezada em decorrência da extinção da punibilidade.  

                                                                                                                                                         
quanto ao papel do direito penal como protetor de bens jurídicos, entendemos que seu posicionamento quanto ao 
exposto neste apartado não entra em contradição com as teses preventivas gerais ou especiais. 
150 “He proposes a possible world, and that’s what is so threatening about his behavior. His proposal 
contradicts the configuration of the society, showing society a possible alternative” . (JAKOBS, Günther. 
Imputation in criminal law and the conditions for norm validity. Trad. Carlos Gómez-Jara Díaz. Buffalo 
Criminal Law Review, vol 7, n.2, p.499, 2004. Disponível em: < http://wings.buffalo.edu/law/bclc /bclrarticles 
/7/2/jakobs.pdf >. Acesso em: 15 set. 2005). 
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 Isso pelo fato de que a norma extintiva da punibilidade é totalmente absolutória, 

no sentido de que não impõe ao autor nem mesmo uma sanção penal alternativa à 

privação de liberdade, nem produz conseqüências para a reincidência penal.151 

 Isto é, pelo fato de ficar submetido apenas às sanções administrativas, o autor 

não é induzido de forma mais contundente a mudar seu comportamento frente ao 

direito, passando a pelo menos reconhecer o valor que a sociedade atribui ao bem 

jurídico tributário.  

 Sem a sanção direcionada para o autor não se pode realizar o tratamento a ele 

direcionado no sentido de conduzi-lo a uma ressocialização (prevenção especial 

positiva) ou ainda a uma intimidação específica (prevenção especial negativa), em 

ambos os casos, orientadas para se evitar que o autor em particular volte a praticar 

o delito. 

 

 

 

                                                 
151 Interessante é o tratamento dado pela lei argentina de crimes contra a ordem tributária. No art. 16 da Lei 
24.769/97, estabelecem-se as condições para que seja concedida a extinção da punibilidade pelo pagamento do 
tributo. Em sua parte final estabelece que o benefício só pode ser utilizado uma única vez, de maneira que o 
delinqüente não mais será considerado sem antecedentes. Como bem estabelece a norma, a sentença “será 
comunicada a la Procuración del Tesoro de la Nación y al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística 
Criminal y Carcelaria” . 
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4.3.1.3 A ressocialização do infrator como argumento insuficiente para legitimar a 

extinção da punibilidade 

 

 No subtópico anterior comentamos que a ressocialização do infrator é um 

aspecto da chamada prevenção especial positiva, uma das funções previstas pela 

norma penal. Também expusemos que um dos argumentos que se poderia tentar 

utilizar para justificar a extinção da punibilidade nos crimes contra a ordem tributária 

é o de que a não imposição da pena privativa de liberdade agiria orientada para 

essa ressocialização. 

 Sabendo que qualquer imposição de pena privativa de liberdade acarreta uma 

forte restrição à dignidade da pessoa humana e que, por essa razão, só deveria ser 

utilizada como a última ratio, se há alguma possibilidade de se chegar aos efeitos 

pretendidos pela norma penal sem a aplicação de constrangimento tão intenso, essa 

alternativa deve ser seriamente considerada. 

 O argumento tem certa plausibilidade. Considerando que uma das funções da 

norma penal é a recondução do delinqüente ao convívio social, respeitando os bens 

jurídicos elegidos pela sociedade, a extinção da punibilidade ganha força pelo fato 

de que, além de garantir a restauração do dano cometido contra o bem jurídico, 

permite a imediata reintegração do autor ao convívio social. 

 Essa resposta, entretanto, é por demais apressada. Não vislumbra, na 

realidade, que a ressocialização do infrator é apenas uma das funções perseguidas 

pela norma penal. 
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 Posto isso, deve-se analisar que tipo de prevenção deve prevalecer em um 

Estado social e democrático de direito, a fim de legitimar ou não a extinção da 

punibilidade como instrumento ressocializador dos delinqüentes tributários. 

 Os que entendem que seja a prevenção especial adotam uma postura menos 

intervencionista do Direito Penal, já que esta tende a ser menos restritiva dos direitos 

dos cidadãos. 

 Os que entendem que seja a prevenção geral adotam uma postura mais 

intervencionista, posto que permite uma maior expansão do Direito Penal, atingindo 

também níveis de eficácia protetiva mais elevados. 

 Entendemos que a prevenção geral positiva, auxiliada pela prevenção especial, 

deve ordenar a atuação básica do Direito Penal, por duas razões de ordem 

pragmática: primeiro pelo fato de que a prevenção geral é mais eficiente que a 

prevenção especial no controle da criminalidade. Esta tem se demonstrado de baixa 

efetividade pelos índices alarmantes de reincidência penal. 

 Como segundo argumento, pelo fato de que a prevenção geral é a única 

orientada a evitar danos futuros aos bens jurídicos, não aceitando como requisito 

para sua atuação que se deixe primeiro lesionar o bem jurídico para só em seguida 

tomar-se alguma atitude para restaurá-lo e preveni-lo de novas lesões.152  

                                                 
152 MIR PUIG afirma nesse mesmo sentido, do caráter preventivo da pena no Estado social e democrático de direito, de 
maneira que ela atua voltada para o futuro, condicionando o agir futuro dos cidadãos, evitando-se a prática de condutas 
lesivas aos bens jurídicos. Não é o que ocorre, por exemplo, na pena retributiva, que está voltada para os eventos passados, 
ligado à necessidade de satisfação do valor justiça mediante a imposição de um castigo e, em menor medida com a prevenção 
especial. Assim, afirma que “se se reconoce que la pena sólo tiene sentido en cuanto puede producir detrminados efectos 
posteriores en la conducta o en la consciencia de los ciudadanos, se está admitiendo que lo que da sentido a la pena es su 
posible incidencia futura en dichos ciudadanos” . (MIR PUIG, Santiago. El derecho penal en el Estado social y democrático 
de derecho. Barcelona: Ariel, 1994, p.96). Entendemos que podemos fazer uma paralelo entre a prevenção especial e a geral. 
A prevenção especial pressupõe um dano já produzido a um bem jurídico, enquanto que a prevenção geral não, vez que está 
sempre mais voltada para evitar a prática de ofensas aos bens jurídicos. 
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 A tipificação penal da tentativa e os tipos penais de perigo são exemplos da 

utilização da prevenção geral, que tem se configurado como um instrumento 

essencial para a tutela penal dos bens jurídicos relacionados com a criminalidade 

moderna, como o meio ambiente, a Administração Pública, a economia popular, a 

Fazenda Pública e outros bens jurídicos supra-individuais, institucionais ou não. 

 Por outro lado, a prevenção especial tem sido submetida a poucos avanços no 

controle da criminalidade, comprovada pelas estatísticas alarmantes de reincidência, 

como já dissemos. 

 As razões para tal podem ser várias, entre elas a incapacidade do Estado de 

realizar uma precisa individualização da pena, as dificuldades encontradas 

atualmente no regime carcerário, o efeito estigmatizante que a sanção penal 

provoca, etc. Tudo isso tende a manter o delinqüente dentro da criminalidade, de 

maneira que o Estado ainda não encontrou soluções que permitam a sua 

recuperação. 

 Não se quer dizer com isso que a prevenção especial deve ser olvidada. Se 

assim fosse, a pena in concreto teria um caráter meramente de exclusão do 

delinqüente do grupo social, o que significaria o mesmo que dizer que o Estado teria 

abandonado esses indivíduos à própria sorte, direcionando seus esforços para evitar 

que os “bons cidadãos” venham a delinqüir (prevenção geral). 

 A fórmula que se parece preferível, por fim, segundo a orientação político 

criminal predominante num Estado social e democrático de direito, é a da prevenção 

especial condicionada pela prevenção geral, desde que isso não signifique a 
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imposição de uma sanção mais gravosa que aquela que seria aplicada como 

retribuição pela conduta criminosa.153 

 Quer dizer o seguinte: a prevenção especial deve sempre ser considerada 

como forma a permitir, na medida do possível, a reintegração do delinqüente à 

sociedade. Entretanto, os meios usados para essa ressocialização somente serão 

legítimos enquanto não venham a ferir a função preventiva geral da norma. Além 

disso, a imposição da sanção, considerados os efeitos preventivos gerais ou 

especiais, não deve ultrapassar a medida da culpabilidade do agente. 

 Assim conclui-se que, apesar dos argumentos favoráveis à ressocialização do 

delinqüente mediante a contribuição do instituto da extinção da punibilidade, o seu 

uso é ilegítimo pois desvanece a principal função da norma penal que é a prevenção 

geral das condutas atentatórias do bem jurídico penal-tributário. 

 

4.3.1.4 A impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade in abstrato 

 

 Antes de passarmos para o próximo tópico, é importante tecermos alguns 

comentários a respeito de se apenas mediante a previsão da pena privativa de 

liberdade é que se pode alcançar a pretendida prevenção penal, seja geral ou 

especial. 

                                                 
153 Mir Puig diverge de nosso entendimento, ao afirmar que não se pode limitar algum benefício concedido pela 
prevenção especial em virtude da consecução dos objetivos da prevenção geral. (MIR PUIG, Santiago. El 
derecho penal en el Estado social y democrático de derecho. Barcelona: Ariel, 1994, p.123).  
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 Nesse sentido, há opiniões abalizadas de que para a criminalidade relacionada 

com bens jurídicos coletivos ou difusos, neles inserido a delinqüência contra a 

Fazenda Pública, deve-se substituir as penas privativas de liberdade por outros tipos 

de sanção, como contrapeso à flexibilização dos princípios garantistas que 

permitiram a tutela penal desses novos objetos de proteção do Direito Penal.154 

 Entende-se que a simples responsabilização penal de infrações que afetam 

bens jurídicos coletivos ou difusos, incluído o bem jurídico-tributário, é suficiente 

para garantir a eficácia preventiva perseguida e para satisfazer as “demandas sócias 

de proteção precisamente penal”. 

 Assim, a sanção privativa de liberdade não seria uma necessidade extrema, 

pois a mera formalidade da imposição penal, ainda que mediante a aplicação de 

sentenças alternativas, traria os efeitos preventivos esperados. Segundo Silva 

Sánchez, “a opção político-jurídica pelo Direito Penal continua tendo, com efeito, 

vantagens relevantes, não vinculadas necessariamente à dureza fática da 

sanção”.155  156 

                                                 
154 É a tese sustentada por SILVA SÁNCHEZ, no que vem a chamar de Direito Penal de segunda velocidade. O 
de primeira velocidade corresponderia aos delitos comuns, à criminalidade clássica, e que devem ser mantidos 
todas as restrições garantistas, tendo em vista que esses delitos devem ser prevenidos mediante a imposição de 
penas privativas de liberdade. (SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. A expansão do direito penal: Aspectos da 
política criminal nas sociedades pós-industriais. Trad. Luiz Otavio de Oliveira Rocha. São Paulo: RT, 2002, p. 
144-147 – (Série as ciências criminais no século 21; v.11)). 
155 Ibdem, p. 141. 
156 Nesse sentido, uma pesquisa realizada pelo Australian Institute of Criminology pretendeu identificar que tipos 
de sanções deveriam ser aplicadas a um grupo de treze diferentes crimes, dentre eles crimes de colarinho branco, 
incluindo a sonegação de impostos. O resultado da pesquisa demonstrou que apenas 12% dos respondentes 
apontaram que a sonegação fiscal não deveria sofrer nenhuma sanção penal; 61% apontaram que a sanção mais 
adequada deveria ser a imposição de multas; 15% propuseram a imposição de outras penas alternativas e cerca 
de 13% sugeriram a pena privativa de liberdade. Essa pesquisa reforça a tese de Sanchez da manutenção do 
caráter formal da imposição penal, ainda que a sanção aplicada não seja a privativa de liberdade. (WILSON, 
Paul; WALKER, John; COLLINS, Mark. How the public sees sentencing: an australian survey. Trends & issues 
in crime and criminal justice. n.4. Canberra: Australian Institute of Criminology, 1987. Disponível em: 
<http://www.aic.gov.au/publications/tandi/ti04.pdf>. Acesso em: 28 set. 2005). 



 136

 Entendemos que a proposta da não imposição de sanções privativas de 

liberdade como requisito a permitir a flexibilização dos princípios garantistas é 

exagerada. Segundo os próprios argumentos de seu principal defensor, a rigidez dos 

princípios garantistas foi estabelecida sob um momento histórico de elevada 

gravidade das sanções penais relacionadas com os delitos comuns, com penas que 

chegavam à morte do autor, ou a admoestações corporais, ou ainda, a prisões 

privativas de liberdade por tempo demasiadamente longo. 

 Tal situação não se justifica para os crimes contra a ordem tributária, posto 

que, tanto no Brasil como nos países de nossa mesma tradição cultural, as penas 

privativas de liberdade são de médio porte, como já tivemos oportunidade de expor 

em passagem anterior.157  

 Além disso, já se demonstrou que apenas a sanção privativa de liberdade 

possui eficácia protetora suficiente a prevenir a prática de condutas lesivas a bens 

jurídicos coletivos, contrapondo-se às teses propugnadas por Silva Sánchez.158 

 Fazendo uma breve conexão entre o aqui exposto e o que discutimos sobre os 

efeitos da extinção da punibilidade na prevenção geral e especial, ver-se-á que a 

mesma não encontra respaldo nem nessas teses de Silva Sánchez. Este não 

                                                 
157 No Brasil a sanção é de no máximo cinco anos de reclusão, acrescida de multa. Verifica-se em países como os 
Estados Unidos, reconhecido por suas condenações em delitos fiscais, que a pena a ser aplicada também gira em 
torno de cinco anos por infração. A Itália, país reconhecidamente rígido em sua legislação de combate à 
criminalidade socioeconômica, em especial àquela relacionada com delitos fiscais, também impõe sanções que 
variam de três a seis anos, aproximadamente. A argentina, por sua vez, já apresenta penas mais altas, chegando a 
nove anos de reclusão. 
158 Segundo Díez Ripollés, discutindo acerca da eficácia protetiva do Direito Penal no âmbito dos bens jurídicos 
coletivos, afirma que “por lo que se refiere al principio de subsidiariedad, el derecho penal ha mostrado 
sobradamente ser más eficaz que el derecho administrativo sancionador en la prevención de conductas 
especialmente peligorosas, y en los ámbitos en los que esa mayor eficacia se discute se adolece con frecuencia 
de medios para la implementación penal o del tiempo necesario para que la magistratura se familiarice con las 
nuevas posibilidades de persecución” , atendendo-se com isso o princípio garantista da subsidiariedade do 
Direito Penal. (DIEZ RIPOLLÉS, José Luis. De la sociedad del riesgo a la seguridad ciudadana: un debate 
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propugna por uma anistia penal plena, que ocorre com a extinção da punibilidade 

ora em discussão, mas sim pela não imposição de sanções privativas de liberdade 

que deveriam ser substituídas por outras. 

 Reforçando a tese da necessidade de previsão de penas privativas de 

liberdade na criminalidade tributária, alguns estudos empíricos que foram realizados 

a fim de demonstrar quais sanções seriam efetivas no combate à criminalidade 

socioeconômica chegaram ao resultado de que a autoconsciência ou a aplicação, 

por exemplo, de penas pecuniárias têm baixíssima eficácia na prevenção geral, e 

que apenas a certeza da persecução penal com condenação à pena privativa de 

liberdade, de curta duração, que não é remitida condicionalmente, é instrumento 

dissuasivo eficaz.159 160 

 Também no sentido da necessidade de imposição da sanção penal nos crimes 

tributários de natureza grave foi a conclusão dos estudos celebrados no XIX Jornada 

Latino-americana de Direito Tributário, ocasião em que os participantes 

estabeleceram várias recomendações de ordem político-criminal, tais como as 

seguintes: 

1. A sanção penal deverá ter caráter de último recurso do Estado quando este 

assegure através de uma legislação clara e precisa um controle igualitário e 

geral, assim como a correta gestão do gasto público; 

                                                                                                                                                         
desenfocado. Revista Electrónica de Ciência Penal y Criminologia, n. 07-01, p. 01:1–01:37, 2005. Disponível 
em: <http://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-01.pdf>. Acesso em: 10 out. 2005. 
159 Essa pesquisa foi confirmada em um estudo sobre a atividade criminosa de cartéis nos Estados Unidos. 
(TIEDEMANN, Klaus. Lecciones de derecho penal económico (comunitario, español, alemán). Barcelona: 
PPU, 1993, p.274).  
160 Nos Estados Unidos, a combinação das políticas do Departamento de Justiça e das regras de sentença editadas 
pela Comissão de Sentenças daquele país torna quase impossível que uma pessoa que confesse ou seja 
considerada culpada de um crime de evasão de tributos não receba uma sentença privativa de liberdade. Segundo 
Patrícia T. Morgan, complementando o que afirmamos, “ the payment of the civil tax liability, plus a fine and 



 138

2. Seu fim não deve apartar-se dos fins repressivos e preventivos do direito 

penal comum sem cair em um objetivo diretamente arrecadador; 

3. A regularização espontânea da situação fiscal, antes que a Administração 

haja iniciado formalmente a investigação, deve impedir o exercício da ação 

penal.161 

 Por fim, uma ressalva é importante que seja destacada: apenas a previsão da 

pena in abstrato é que deve ser necessariamente estabelecida como privativa de 

liberdade.  

 Isso significa o seguinte: se a gravidade do caso concreto for especialmente 

leve, e se a sanção definida pelo juiz, em face da análise da culpabilidade do 

delinqüente, resultar numa pena privativa de liberdade notadamente baixa que 

permita a sua conversão em outro tipo de pena menos gravosa (conforme o preceito 

geral de substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas), deve-se 

considerar isso como uma situação perfeitamente adequada aos princípios político-

criminais vigentes. 

 Isso se justifica porque não há que se pretender impor sanções mais graves 

para os delitos socioeconômicos do que para os delitos do núcleo central do Direito 

Penal. Se razões de ordem político-criminal concluíram que na criminalidade comum 

as penas privativas de liberdade devem ser suavizadas ao ponto de serem 

substituídas por sanções diferentes, menos aviltantes, em virtude da pequena 

                                                                                                                                                         
suspended sentence, does not constitute a satisfactory disposition of a criminal case” . (MORGAN, Patricia T. 
Tax procedure and tax fraud. 2a ed. St. Paul: West Group, 1999, p. 301). 
161 DÍAZ, Vicente Oscar. Criminalización de las infracciones tributarias. Buenos Aires: Depalma, 1999, p. 
385-386. 
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periculosidade observada no caso concreto, não há justificativa para se excluir desse 

processo de suavização os delitos tributários. 

 

4.3.2 A prevalência de funções não manifestas na norma penal-tributária como 

conseqüência do instituto da extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo. 

 

 No tópico 4.3.1. foram revistas as funções da norma penal no controle da 

criminalidade, tendo sido ressaltado especificamente a sua função preventiva, seja a 

geral ou a especial. 

 Ocorre, entretanto, que tais funções podem não ser, na prática, as únicas 

perseguidas pela norma penal, havendo situações em que outras funções, não 

legítimas, podem se sobressair àquelas. 

 As funções preventivas, decorrentes da própria natureza que assume o Direito 

Penal em um Estado social e democrático de direito, são consideradas como 

funções manifestas da norma penal, legitimadas pela moderna política criminal. 

 As funções não manifestas, por sua vez, são quaisquer outras que o Poder 

Público queira atribuir ao Direito Penal, consideradas de pronto como ilegítimas por 

se afastarem das orientações político-criminais que definem o papel do Direito Penal 

como o de proteção de bens jurídicos. 
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 Feitas essas colocações iniciais, pretendemos analisar neste tópico que 

funções se sobressaem da norma penal tributária brasileira em face da existência do 

instituto da extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo. 

 Assim, não é difícil se concluir de forma rápida que as funções que se 

sobressaem não são as funções manifestas, ou seja, aquelas preventivas a que 

temos nos referido. 

 E por que não? 

 Ora, já demonstramos nos subtópicos 4.3.1.1 e 4.3.1.2. que o instituto da 

extinção da punibilidade, da forma como está configurado, retira praticamente 

qualquer eficácia preventiva da norma penal tributária.162 

 Sendo assim, outra função não manifesta e, portanto, ilegítima do ponto de 

vista político-criminal, assume a primazia da função desempenhada pela legislação 

penal tributária. 

 Essa função não manifesta da norma penal-tributária, que se sobressai ante as 

funções preventivas, é a função arrecadadora de tributos. 

 A extinção da punibilidade prevista no art.9º da Lei nº 10.684/2003 ao fragilizar 

os efeitos preventivos da norma penal, nada fez contra a o papel do direito tributário 

sancionador, que sempre continuou existindo em paralelo à norma penal tributária. 

 Pelo contrário, a norma do art. 9º acaba por reforçar a eficiência da norma 

tributária, visto que essa passa a sofrer um estímulo ao seu cumprimento, mediante 
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a situação em que pode se encontrar o delinqüente tributário: ou paga o tributo 

suprimido ou é submetido à sanção penal, com todos os efeitos danosos que essa 

traz para o réu.  

 Essa tese, de que o direito penal tributário tem uma função meramente 

arrecadatória, é largamente reconhecida pela doutrina, mas o enfoque que se está 

dando neste trabalho é certamente diferente dos demais. 

 Enquanto a doutrina majoritária ressalta essa função ilegítima do direito penal 

tributário, com a finalidade de pugnar pela sua descriminalização, aqui se identifica 

que a função arrecadadora assumida pela norma penal tributária não é surgida da 

sua própria estrutura normativa, mas que é a ela atribuída pela ação desempenhada 

pelo instituto da extinção da punibilidade. 

 Este sim que desnatura o papel preventivo da norma penal tributária, 

substituindo-o por uma função meramente administrativa, relacionada com o 

processo de arrecadação dos tributos.163 

                                                                                                                                                         
162 Em sentido contrário, afirmando que a extinção da punibilidade não desvirtua o caráter preventivo da norma, 
mas sem expor os argumentos de sua afirmação: ROSENTHAL, Sérgio. A punibilidade e sua extinção pela 
reparação do dano. São Paulo: Dialética, 2005, p.82. 
163 O qual poderia e deveria ser realizado mediante os instrumentos normais previstos nas normas que regem a 
execução fiscal no âmbito processual civil (ressaltando que a execução fiscal, por si só, já traz para o Estado um 
instrumento de cobrança judicial bem mais célere do que o comum). Também Andréas Eisele responsabiliza o 
instituto da extinção da punibilidade pela atribuição de uma primordial função arrecadadora ao Direito Penal 
Tributário. Segundo ele, “Nesse caso, o Direito Penal assume um caráter funcional, no sentido de ser utilizado 
como instrumento de otimização das atividades da Administração” . (EISELE, Andréas. Crimes contra a ordem 
tributária. São Paulo: Dialética, 2002, p. 107). Decomain, entretanto, apesar de reconhecer a intenção do 
legislador de querer atribuir essa função arrecadatória ao Direito Penal Tributário, ressalta que o resultado acaba 
sendo o contrário, pois dar-se-á paulatinamente um efeito de diminuição da arrecadação, tendo em vista o caráter 
de impunidade que a norma traz. (DECOMAIN, Pedro Roberto. Crimes contra a ordem tributária. 
Florianópolis: Obra Jurídica, 1997, p. 147). Carlos Augusto da Silva Cazarré, em argüição lançada nos autos da 
ação penal nº 96.1002072-0, afirma que a extinção da punibilidade não tem legitimidade político-criminal pois 
acarreta a diminuição da prevenção do bem jurídico pela fragilização da intimidação da sanção penal. Por 
conseqüência, fica mais evidente que a própria função arrecadatória, que de início pode se apresentar como 
reforçada, tenderá a ser arrefecida paulatinamente pela diminuição da intimidação penal. (FELDENS, Luciano. 
Op.cit, p. 193-195, nota 414). 
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 Assim, ilegítima do ponto de vista político-criminal não é a norma penal 

tributária, que continua possuindo como função originária o controle da criminalidade 

tributária mediante a proteção do bem jurídico penal-tributário, mas sim a norma 

prevista no art. 9º da Lei 10.684/2003 que estabelece a extinção da punibilidade pelo 

pagamento do tributo. 

 Vejamos no capítulo seguinte, que conclusões podem ser retiradas a partir 

dessa prevalência de funções não manifestas em detrimento das funções 

preventivas da norma penal-tributária. 

 

 

4.4 A inadequação político-criminal da extinção da punibilidade nos crimes 

contra a ordem tributária por atribuir ao Direito Penal um caráter 

essencialmente simbólico decorrente da supremacia de funções não 

manifestas sobre as funções preventivas. 

 

 A partir das conclusões do tópico anterior, é importante se questionar o 

seguinte: o que resta estritamente da norma penal-tributária? Que papel assume a 

cominação legal da pena privativa de liberdade, considerando que a lei continua 

atualmente em vigor, e se sabendo que, no caso concreto, ela não é aplicada, em 

face do instituto da extinção da punibilidade? 

 Entramos aqui no campo dos criticados efeitos simbólicos do direito penal. 
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 Entende-se que uma norma penal é simbólica quando a mesma possui altos 

déficits de execução, funcionando apenas formalmente, ou de fachada, como um 

aparente instrumento de controle da criminalidade.164 

 Trata-se de uma situação cada vez mais comum na atualidade, de maneira que 

esse simbolismo penal surge e se avoluma da seguinte forma: a partir do aumento 

da criminalidade e do processo expansivo do Direito Penal protegendo novos bens 

jurídicos, este tende a se apresentar cada vez mais vulnerável à possibilidade de 

não conseguir cumprir efetivamente sua tarefa protetiva.165 

 Assim, a percepção do aumento da criminalidade faz com que a sociedade 

venha a exigir do Poder Público a tomada de atitudes mais enérgicas para o 

combate dessa criminalidade, o que acaba sendo feito da maneira mais fácil e 

menos eficiente, normalmente pelo recurso do aumento das penas previstas in 

abstrato. 

 Entra-se, portanto, num círculo vicioso que tende a exigir cada vez mais do 

mesmo remédio166, ou seja, do aumento das penas previstas in abstrato, sempre 

que há novas exigências sociais clamando por maior efetividade da persecução 

                                                 
164 Essa é a concepção majoritária da doutrina, que aponta mais efeitos negativos que positivos no chamado 
direito penal simbólico. Há autores como Silva Sánchez, entretanto, que entendem que há que se reconhecer que 
toda a norma penal produz efeitos simbólicos mesmo quando ela legitimamente tem uma prevalência de efeitos 
preventivos. (SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. A expansão do direito penal: Aspectos da política criminal nas 
sociedades pós-industriais. Trad. Luiz Otavio de Oliveira Rocha. São Paulo: RT, 2002, p.72-74. – (Série as 
ciências criminais no século 21; v.11). Por outro lado, Díez Rippolés faz uma análise mais ampla do fenômeno 
do simbolismo penal. Segundo ele, o chamado direito penal simbólico é aquele que apresenta uma prevalência 
de efeitos expressivo-integradores sobre os efeitos utilitaristas da norma. DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis. El 
derecho penal simbólico y los efectos de la pena. In: Modernas tendencias en la ciencia del derecho penal y en 
la criminología. Madrid: UNED, 2000, p.124-128). 
165 No mesmo sentido é o entendimento de Hassemer, ao afirmar que à medida que se aumenta a área de atuação 
da tutela penal, tem-se também um aumento dos déficits de sua aplicação. (HASSEMER, Winfried. Crítica al 
derecho penal de hoy. Trad. Patricia S. Ziffer. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2001, p.56). 
Também Silva Sánchez, ressaltando as áreas dos déficits de execução penal mais comuns com aqueles 
relacionados com a nova criminalidade socioeconômica, configuradas na idéia dos bens jurídicos identificados 
com as prestações públicas. (SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. op.cit.,p.23. – (Série as ciências criminais no 
século 21; v.11). 
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penal. Isso só faz reforçar o caráter meramente simbólico das normas penais, pelo 

fato de que elas existem e estão previstas no Código e nas leis especiais, mas que 

não desempenham nenhuma função eficaz de controle da criminalidade. 

 Alguma função protetiva, todavia até chega a ser alcançada no início mediante 

o incremento formal das penas, gerando um certo grau de prevenção geral negativa, 

haja vista a intimidação gerada por penas cada vez maiores.167 

 Essa intimidação mediante pena, entretanto, logo vem a se desvanecer pela 

confrontação com a realidade: não há diminuição da criminalidade, porque 

normalmente o simples aumento das penas não ataca o problema da falta de 

eficácia específica de cada norma penal.168 

 Assim, normalmente se atribui um caráter negativo a esse simbolismo no 

Direito Penal, por reputá-lo como ilegítimo considerado os fins perseguidos pelo 

próprio Direito Penal. 

 Ressalte-se, entretanto, que quando nos referimos aqui a um direito penal 

simbólico, num sentido “deslegitimante” estamos apenas nos referindo à situação de 

um Direito Penal em que se verifica a predominância dos efeitos simbólicos sobre 

efeitos realmente preventivos, pois ele passa a ser ilegítimo apenas quando os 

                                                                                                                                                         
166 Esse processo é reconhecido pela doutrina como a técnica do more of the same (mais do mesmo). 
167 Esses efeitos simbólicos da norma penal são considerados por Díez Ripollés, segundo já dissemos, como 
efeitos expressivo-integradores. Ou seja, os efeitos produzidos na mente do infrator, efeitos psicológicos, que o 
conformam a não praticar delitos ou a não voltar a praticá-los. Especificamente, são efeitos expressivos aqueles 
que suscitam emoções ou sentimentos nas consciências. Já os efeitos integradores são aqueles que geram 
determinadas representações valorativas nas mentes. Ambos os efeitos são considerados simbólicos pois se 
diferenciam dos efeitos “comuns”  de prevenção de condutas, chamados de efeitos instrumentais. Estes seriam os 
efeitos que modificam o comportamento humano “externo” . (DIEZ RIPOLLÉS, José Luis. El derecho penal 
simbólico y los efectos de la pena. In: Modernas tendencias en la ciencia del derecho penal y en la 
criminología. Madrid: UNED, 2000, p.111).  
168 Ou seja, os órgãos penais de controle da criminalidade continuam com as mesmas deficiências, os fatores 
sociais que favorecem a prática do crime também continuam inalterados, etc. 
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efeitos simbólicos extrapolam os limites utilitários da proteção de bens jurídicos 

essenciais para o convívio social.169 

  O Direito Penal simbólico é, portanto, aquele que sobreleva os efeitos 

expressivo-integradores da sanção penal, pois, como já expomos, tais efeitos 

expressivo-integradores sempre existirão, ainda que não perseguidos, vez que eles 

são inseparáveis de qualquer intimidação mediante pena.170 

 Na realidade há que se fazer uma análise de quais são os efeitos expressivo-

integradores que podem ser admitidos pela possibilidade de imposição da pena. 

Assim, tem que se ter claro que os efeitos causados pela possibilidade de imposição 

da pena devem garantir a prevalência do objetivo de proteção de bens jurídicos, 

devendo ficar de fora qualquer pretensão de utilizar o Direito Penal como um 

reforçador do consenso social ou como um instrumento a promover a arrecadação 

tributária, por exemplo.  

 A esse respeito, verifica-se uma comprovação histórica do que se acaba de 

afirmar no próprio contexto da legislação penal-tributária brasileira: na revogação da 

antiga lei de sonegação fiscal (Lei 4.729/65) pela lei atualmente em vigor (Lei 

8.137/90) houve um aumento formal das penas cominadas para os delitos 

tributários, que passaram de até dois anos de detenção para penas de até cinco 

anos de reclusão.  

                                                 
169 DIEZ RIPOLLÉS, José Luis. El derecho penal simbólico y los efectos de la pena. In: Modernas tendencias 
en la ciencia del derecho penal y en la criminología. Madrid: UNED, 2000, p.123. 
170 Conforme afirma Ripollés, os efeitos expressivo-integradores, considerados como efeitos simbólicos 
positivos, não podem ser olvidados, “porque una buena parte de ellos, como hemos tenido ocasión de ver, se 
ajustan estrictamente al objetivo de protección de bienes jurídicos a través de la prevención de 
comportamientos, así como al resto de decisiones político-criminales que fundamentan la utilización de la 
pena” . (Ibdem, p.129). 
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 Esse processo se caracterizou como uma forma clara de exercício de 

simbolismo penal pelo fato de que a ineficácia protetiva que existia na antiga lei 

penal-tributária não era causada pela baixa cominação das penas, mas sim porque 

já existia naquela época um instituto que previa a extinção da punibilidade pelo 

pagamento do tributo.171 

 Assim, em vez de se agir no sentido de resolver o problema pela modificação 

da norma extintiva da punibilidade, raiz do problema da ineficácia da norma penal-

tributária, preferiu-se agir simbolicamente mediante o reforço da cominação penal, 

como se isso fosse capaz de intimidar os possíveis delinqüentes, forçando-os a não 

praticar as condutas proibidas. 

  

 É, portanto, forçoso reconhecer que a norma extintiva da punibilidade confere à 

legislação penal tributária brasileira um estado de profunda ineficácia, elevando a 

níveis máximos as cifras dos déficits da persecução penal deste tipo de 

criminalidade, fazendo com que a mesma, na busca de maior eficácia protetiva, 

tenda a agir de forma simbólica, mediante o aumento formal de penas. 

 Pior que o efeito produzido pelo simbolismo penal na matéria penal-tributária é 

o resultado que ele pode produzir em outras esferas de controle da criminalidade ou 

mesmo a todo o sistema penal. 

 Isso porque se pode produzir um sentimento social de que todo o sistema 

penal ou boa parte dele funcione na base apenas de efeitos simbólicos no controle 

                                                 
171 Por ocasião da vigência da antiga Lei 4.729/65, a norma extintiva da punibilidade estava prevista na própria 
lei em comento, em seu art. 2º, sendo depois alterada pela Lei 5.498/68 que ampliou a forma do benefício penal. 
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da criminalidade. E isso pode gerar um efeito em cascata, contribuindo-se para o 

sentimento de ineficácia geral de todo o sistema jurídico-penal e não apenas das 

normas penais-tributárias.172  

 Dá-se, com isso, aquela impressão generalizante de que, se as condutas 

infracionais no âmbito penal-tributário não são efetivadas, o mesmo deve estar 

acontecendo com as demais normas do sistema, havendo uma generalização de 

que o Estado é ineficiente na execução da norma penal, na aplicação do seu jus 

puniendi, dadas as cifras enormes de não enfrentamento dos delitos que se 

avolumam a cada dia.  

 Lógico que essa percepção não é provocada apenas pela não efetividade das 

normas penais-tributárias, mas é inegável que as mesmas contribuem para esse 

processo e que o instituto da extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo, em 

particular, age de forma contundente para a produção desses efeitos. 

 Até se entende que, de início, o efeito psicológico da intimidação penal 

simbólica pode trazer alguma eficácia protetiva para o Direito Penal Tributário, mas 

posteriormente, após a sociedade tomar ciência de que a persecução penal não se 

efetiva em inúmeros casos, produz-se um descrédito na eficácia da norma que 

                                                 
172 É o que se chama de entropia do sistema penal gerada pelo excesso de simbolismo das normas. Nesse sentido, 
Renato de Mello J. Silveira, após fazer uma série de restrições a respeito da tutela penal de bens supra-
individuais, afirma que esses são passíveis de proteção penal, ainda que sob a criação de crimes de perigo, mas 
afirma que “o real cuidado a ser tomado deve ser o de se evitar a mera formulação penal simbólica. (...) Se esta 
não for tida como diretriz deste novo Direito Penal, perderá ele qualquer legitimidade ou eficácia real, incidindo 
em mera função simbólica. Muito tranqüilizadora à sociedade, não é de se ter um simbolismo penal respaldando 
um sistema cientificamente construído. A insegurança jurídica gerada pela presença de um Direito Penal 
simbólico, em muito, supera a suposta segurança social dele oriunda. O risco entrópico do simbolismo ameaça 
todo o sistema penal” . (SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito penal supra-individual: interesses difusos. 
São Paulo: RT, 2003, p.69-70). Também Paulo de Souza Queiroz, que faz uma crítica ao simbolismo penal, 
aderindo à tese de que o simbolismo penal acentuado acaba por desacreditar o próprio sistema penal. 
(QUEIROZ, Paulo de Souza. Do caráter subsidiário do Direito Penal: lineamentos para um Direito Penal 
mínimo. 2.ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p.147). 
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acaba por interferir até mesmo na eficácia de outras normas penais que sim, 

possuíam efetividade na sua aplicação. 

 A norma penal tributária no Brasil, pelo que ficou demonstrado, padece desse 

problema. Ocorre, entretanto, que o efeito simbólico negativo que possui não é 

causado por fatores externos ao ordenamento penal, isto é, por condicionantes 

sociais que estão fora do controle do legislador. 

 O que estarrece é que o principal fator a contribuir para uma ineficiência da 

norma penal tributária, provocando-lhe uma não efetivação da persecução penal e, 

por conseguinte, uma não realização de sua função preventiva, é determinado pela 

própria legislação. No caso, como já ficou demonstrado, nos referimos à norma 

extintiva da punibilidade pelo pagamento do tributo. 
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CONCLUSÃO. É LEGÍTIMA A TUTELA PENAL DO BEM JURÍDICO TRIBUTÁRIO, 

DEMONSTRANDO SER INADEQUADO DE UM PONTO DE VISTA POLÍTICO-

CRIMINAL O INSTITUTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO PAGAMENTO 

DO TRIBUTO. 

 

 Este trabalho teve por finalidade analisar o fenômeno jurídico da tutela penal do 

bem jurídico-tributário, pelo interesse despertado em razão das aparentes e 

concretamente demonstradas incongruências entre as orientações político-criminais 

que se debruçaram sobre o fenômeno da criminalidade tributária. 

 Especificamente nos referimos às inconsistências que se estabeleceram na 

legislação penal tributária que, por um lado, levaram a cabo um processo de 

criminalização de infrações tributárias e que, por outro lado, estabeleceram uma 

forma de despenalização consagrada no instituto da extinção da punibilidade 

mediante o pagamento do tributo. 

 Dada a contradição indicada, realizamos uma tarefa de análise do processo de 

criminalização para, em primeiro lugar, identificar se ele, o bem jurídico-tributário, 

cumpriria os requisitos indicados pela moderna política criminal para receber a 

proteção da esfera do direito penal. 

 Tal análise se demonstrou necessária, pois a comprovação prévia da 

legitimidade da tutela penal seria fundamental para a confrontação com o instituto da 

extinção da punibilidade. Ora, se se demonstrasse que a tutela penal do bem 

jurídico tributário teria sido feita sem a observação dos requisitos impostos pela 

moderna política criminal, o instituto da extinção da punibilidade, independentemente 
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de outros aspectos a serem analisados, ganharia força legitimatória, dado a sua 

característica despenalizante, corrigindo um processo de criminalização ilegítimo. 

 Nesse sentido, pelas nossas observações restou-se provada a legitimidade 

político-criminal da tutela penal do bem jurídico penal-tributário. Essa análise foi 

estabelecida tomando como pressuposto a flexibilização dos princípios garantistas 

considerados como requisitos para o processo de criminalização de qualquer bem 

jurídico: 1. o requisito da dignidade penal do bem jurídico; 2. o requisito da 

ofensividade da conduta; 3. o requisito da necessidade de tutela e 4. o requisito da 

adequação e eficácia. 

 A flexibilização dos princípios garantistas foi constatada em virtude da natureza 

do bem jurídico-tributário. Demonstrou-se que esse se caracteriza como um espécie 

de direito ou interesse supra-individual difuso e, por esse motivo, sujeito a críticas 

dos defensores de um direito penal clássico, estritamente ligado à proteção penal de 

direitos fundamentais do indivíduo, valorizados à luz da dignidade da pessoa 

humana. 

 Como foi observado, as transformações sociais ocorridas da passagem de um 

Estado liberal-burguês, de onde se originou o Direito Penal clássico, estabelecedor 

dos princípios garantistas ainda vigentes e que definem os requisitos para a 

criminalização, para um Estado social e democrático de direito introduziram um novo 

paradigma definidor do papel do Direito Penal. Este deixou de tratar apenas da 

proteção dos direitos individuais para proteger também outros direitos de alta 

relevância para a vida do homem em sociedade, que tiveram sua importância 

ressaltada, que são os direitos coletivos ou difusos. 
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 Foi constatado que a manutenção absoluta dos princípios garantistas do Direito 

Penal clássico não encontra mais ressonância absoluta no corpo social que 

demanda novos papéis para o Direito Penal, entre eles o de garantir, por exemplo, 

as prestações públicas de interesse da sociedade, exemplo que são de interesses 

difusos ou coletivos. 

 Antes de submeter o bem jurídico penal-tributário ao crivo dos princípios 

garantistas foi realizado o esclarecimento de qual seria de fato o conteúdo do bem 

jurídico protegido pela norma penal-tributária. Isso em virtude das diversas 

interpretações divergentes acerca do instituto. 

 Essa explicitação do bem jurídico penal-tributário revelou-se por demais 

necessária, posto que foi tomado como base para a análise do cumprimento dos 

requisitos garantistas a que nos referimos no início.  

 Dentro desse objetivo foram relacionadas as principais acepções do bem 

jurídico penal-tributário, destacando a importância das vertentes patrimoniais e 

funcionais. 

 Restou-se provado que o bem jurídico penal tributário deve ser compreendido 

em uma dupla conotação: na dimensão imediata, o bem jurídico é identificado com a 

função desempenhada pelo tributo na sociedade, atendendo o requisito da 

dignidade penal do bem jurídico. Na dimensão mediata, o bem jurídico foi 

identificado com a arrecadação tributária, numa acepção patrimonial capaz de 

submetê-lo ao crivo do requisito da ofensividade da conduta. 
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 Após a analise do conteúdo do bem jurídico penal-tributário e a sua 

comprovação do cumprimento dos requisitos garantistas, concluiu-se que a tutela 

penal do bem jurídico-tributário, ainda que não tenha revelado de forma direta a 

proteção a interesses tipicamente individuais, num marco de um Direito Penal 

clássico, acabou por demonstrar sua legitimidade como bem jurídico-penal dada a 

importância que o mesmo possui para coletividade, mas também para os indivíduos. 

 Estes, por sua vez, não devem mais ser considerados como seres que devem 

ter seus direitos consagrados numa perspectiva egoísta ou isolada dos interesses 

dos demais membros da sociedade. Assim, interesses individuais que são dignos de 

proteção penal passam a ser compreendidos também como aqueles que revelem 

uma relação de solidariedade entre os homens em sociedade, propiciando com isso 

a legitimação da tutela penal dos interesses supra-individuais, entre os quais, o bem 

jurídico penal-tributário. 

 Constatada a legitimação político-criminal da tutela penal do bem jurídico-

tributário, iniciamos a análise do instituto da extinção da punibilidade previsto o art. 

9º da Lei nº 10.684/2003. 

 Inicialmente, partindo-se da interpretação do dispositivo legal, observou-se uma 

diferença de tratamento bastante evidente entre o tratamento dado pela extinção da 

punibilidade pelo pagamento do tributo e outras formas de reparação do dano ou de 

arrependimento posterior previstos na legislação penal-tributária. 

 Sem adentrar no mérito da questão a respeito da constitucionalidade ou não do 

dispositivo, por possível descumprimento do princípio da igualdade inserido na 

Carta, não se identificou justificativa político-criminal plausível para que o benefício 
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fosse concedido aos delinqüentes tributários e não o fosse para os que praticam 

delitos patrimoniais sem violência, conforme indicado no art. 16 ou no art. 65, III, b 

do Código Penal, em que se prevê situações de mera redução de pena, mas nunca 

de extinção da punibilidade. 

 Restou apenas a constatação de que a extinção da punibilidade restrita aos 

delitos tributários evidencia apenas um fenômeno comum ainda no direito penal de 

hoje, de se apresentar como um direito penal de dois pesos e duas medidas: mais 

enérgico e contundente para com os praticantes de delitos comuns e mais 

condescendente com aqueles que praticam condutas tipificadas penalmente como 

integrantes da chamada criminalidade dos poderosos (crimes of the powerfull). 

 O mais importante da análise do instituto da extinção da punibilidade não está, 

entretanto, na sua análise comparativa com o tratamento concedido pelo legislador 

brasileiro a outros delitos de natureza patrimonial, pois não foi esse o problema 

proposto a ser estudado neste trabalho. 

 Imprescindível foi a análise que foi realizada a respeito das conseqüências da 

adoção do instituto da extinção da punibilidade na seara da criminalidade tributária, 

em especial no que diz respeito a seu impacto na eficácia das funções manifestas da 

norma penal, quais sejam, a prevenção de condutas atentatórias do bem jurídico-

tributário. 

 Nesse sentido, ficou demonstrado que, em virtude do caráter totalmente 

absolutório conferido pelo instituto da extinção da punibilidade nos crimes tributários, 

vulnera-se sobremaneira as funções preventivas da norma penal, seja no que diz 
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respeito à prevenção geral ou especial, tudo isso decorrendo principalmente da 

certeza de impunidade provocada pelo instituto em comento. 

 Outros efeitos importantes foram analisados com relação à figura da extinção 

da punibilidade. Essencial, entretanto, foi a constatação de que, em virtude da 

vulneração das funções preventivas da norma penal-tributária, as funções não 

manifestas da mesma passaram a sobressair. 

 Os efeitos não manifestos foram particularmente identificados com a 

transformação do direito penal num instrumento reforçador da cobrança tributária 

realizada pelo Fisco. O direito penal passou a substituir, em parte, o direito tributário 

e as normas de execução fiscal na tarefa de realização da cobrança do tributo. 

 Apesar de essa constatação já ter sido apresentada por amplos setores da 

doutrina, sejam por aqueles que detratam a criminalização das infrações tributárias, 

sejam por aqueles que propugnam por sua manutenção, praticamente nunca se 

deixou evidente, como foi apresentado neste trabalho, que a ilegítima função 

arrecadadora apresentada pelo direito penal tributário não é oriunda do próprio 

processo de criminalização, mas sim das conseqüências provocadas pelo instituto 

da extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo. 

 Destaque-se que essa conotação de instrumento arrecadador atribuído ao 

Direito Penal tributário é muito incomum em outros países, dado inexistirem 

instrumentos de extinção da punibilidade nas mesmas condições daquelas 

existentes no Brasil: o pagamento do tributo é totalmente absolutório, e não 

meramente atenuante, não produzindo nenhum outro efeito jurídico para o 

delinqüente, como, por exemplo, para efeitos de reincidência penal; o benefício pode 
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ser utilizado indiscriminadamente, não importando o grau da ofensa ao bem jurídico, 

nem tampouco a quantidade de vezes em que isso ocorra; e, por fim, e o mais 

importante, o pagamento não depende de espontaneidade, podendo ser realizado 

até mesmo após a condenação em juízo.  

 Feita essa constatação da função meramente arrecadatória do Direito Penal 

como praticamente a única a subsistir em decorrência do instituto da extinção da 

punibilidade, concluiu-se pela configuração do Direito Penal Tributário como uma 

espécie de Direito Penal simbólico. 

 Isso porque, como foi visto, Direito Penal simbólico é todo aquele que 

sobreleva as funções não manifestas em detrimento das funções manifestas, ou 

seja, as preventivas. 

  Apesar de continuar cominando penas para a prática do delito, destacou-se 

que elas dificilmente são aplicadas, em virtude das razões que expusemos no 

transcorrer deste trabalho e que foram há pouco novamente indicadas. 

 A função arrecadadora é, portanto, ilegítima por natureza, já que não produz a 

necessária prevenção das condutas atentatórias ao bem jurídico-tributário, 

estimulando, pelo contrário, novos atos de sonegação fiscal. E, por conseguinte, a 

previsão da pena in abstrato presente na norma penal funciona apenas de fachada 

ou simbolicamente no intuito de se fazer acreditar que há alguma repressão penal 

efetiva a combater a prática do delito tributário. 
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 Isso considerado, foram expostas as conseqüências negativas de um direito 

penal que se apresente como simbólico, em virtude do descrédito que possa gerar 

para todo o sistema de proteção penal.  

 A compreensão pela sociedade de que mais e mais normas penais só existem 

formalmente como instância a repelir a prática do delito, e que não são tomadas 

atitudes materiais concretas para o controle da criminalidade tributária, pode gerar o 

sentimento de descrédito geral a que nos referimos, que mediante um processo de 

entropia deslegitimaria todo o Direito Penal. 

 Assim, respondendo aos questionamentos estabelecidos como objetivos 

específicos desta dissertação, tem-se que: 

1. É legítima a tutela penal do bem jurídico-tributário, visto que o mesmo 

cumpre todos os requisitos necessários para a tutela penal, desde que 

flexionados, em virtude do novo paradigma protetivo assumido pelo Direito 

Penal no marco de um Estado social e democrático de direito; 

2. Não há tratamento isonômico, havendo possível afronta ao princípio da 

igualdade, entre o resultado da reparação do dano nos crimes contra a 

ordem tributária, que extingue a punibilidade, e as demais situações de 

reparação de dano previstas no art. 16 e 65, III, b do Código Penal que só 

prevêem situações de redução e atenuação de pena; 

3. Restou identificada a inadequação político-criminal do instituto da extinção 

da punibilidade pelo pagamento do tributo por enfraquecer 

substancialmente o caráter preventivo geral e especial da norma penal 
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tributaria. Além disso, imputa ao Direito Penal Tributário uma função não 

manifesta e ilegítima político-criminalmente de ser um instrumento a serviço 

da Administração Tributária para cobrar tributos. Por fim, ainda em 

conseqüência dos mesmos motivos, é inadequada político-criminalmente 

por atribuir um caráter de direito penal simbólico ao sistema penal 

relacionado com o controle da criminalidade tributária. 

 

 Por fim, se nos é permitido, gostaríamos de fazer pequenos comentários, de 

lege ferenda, a respeito de ações que podem ou devem ser realizadas para atenuar 

o problema da criminalidade tributária, em especial tomando por base os resultados 

deste trabalho. 

 Nesse sentido, vislumbramos ser impossível a manutenção da estrutura 

jurídica em matéria penal-tributária da forma como se apresenta hoje, principalmente 

pela natureza simbólica assumida pelo conjunto das normas penais-tributárias. 

 Assim, entre se optar por abandonar a tutela penal do bem jurídico-tributário e 

se desconsiderar a extinção da punibilidade, que se opte por esta última, dada as 

inadequações de ordem político-criminal que foram tão evidentemente apresentadas 

neste trabalho. 

 A outra opção seria esdrúxula: abandonar-se a tutela penal de um bem jurídico 

cuja necessidade de proteção penal foi demonstrada pelo cumprimento de todos os 

rigorosos requisitos para a tutela demonstraria uma escolha não racional que deve 

ser rechaçada. 
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 Deve a sociedade brasileira analisar, como alternativa, algumas das 

experiências de países que não abandonam, por completo, instrumentos premiais 

para os delinqüentes tributários que pretendem reparar o dano causado a fim de 

obter algum benefício penal. 

 Nesse sentido, observa-se que a principal crítica ao instituto da extinção da 

punibilidade, que o caracteriza como um instrumento a quebrantar seus efeitos 

preventivos é o fato de o mesmo ser cabível mesmo após frustrada a 

espontaneidade do infrator. 

 Como se observa em outros países, a espontaneidade é critério limitante para 

a consecução do benefício, o que é viável político-criminalmente por manter os 

efeitos preventivos da sanção penal. Combinado-se a isso, pode-se restringir 

também o uso do benefício apenas aos delinqüentes não reincidentes, a exemplo do 

que acontece na Argentina, por exemplo. 

 Também é proativo, no sentido de concentrar o combate à criminalidade 

tributária apenas nos delitos especialmente ofensivos, que seja realizada uma 

elevação nos limites quantitativos mínimos para configuração do ilícito penal, 

estabelecendo condições objetivas de punibilidade a excluírem ofensas de pequeno 

potencial ofensivo. 

 Essas últimas colocações fogem, certamente, ao objetivo inicial deste trabalho, 

mas entendemos que a pesquisa que realizamos não deveria ficar adstrita ao plano 

das proposições teóricas se, em certa medida, a experiência colhida da pesquisa 

permitiu-nos acumular outras informações que consideramos úteis para o combate à 

criminalidade tributária. 
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