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RESUMO 

 

A co-culpabilidade e o estado de necessidade exculpante consistem em 

dirimentes supralegais, capazes de afastar a culpabilidade, em razão de 

encontrar-se o autor do fato diante de situação em que não é razoável exigir-se 

conduta diversa. A atividade desenvolvida pelas pessoas jurídicas de cunho 

empresarial, por sua vez, envolvem diversas situações de dificuldades e riscos 

que são absolutamente imprevisíveis no momento em que se planejou a 

empreitada comercial. Diante desta conceituação, necessário se faz analisar 

tais institutos e circunstâncias quando da prática dos crimes contra a Ordem 

Tributária, previstos na Lei n. 8.137/90, ao passo em que, em determinadas 

situações, torna-se impossível exigir do autor conduta diversa. O presente 

trabalho pretende, além de demonstrar a possibilidade de subsunção dos 

conceitos das dirimentes supralegais aos crimes tributários, fazer análise 

acerca do Direito Tributário e do Direito Penal, a fim de se contextualizar a 

apresentação central. 

 

Palavras chave: Direito Penal; Direito Penal Econômico; Crimes Tributários; 

Inexigibilidade de conduta diversa; Co-culpabilidade; Estado de necessidade 

exculpante; Dirimentes supralegais. 
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1. NOTAS INTRODUTÓRIAS: CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA. 

 

É cediço que, atualmente, vive-se num contexto sócio-econômico de 

superação das barreiras geográficas, num mundo globalizado, em que o 

advento das novas tecnologias (como a internet, v.g.) torna muito mais célere a 

interação pelo globo. 

Este novo ambiente tem fortes impactos na economia dos países e 

novas relações emergem por sua razão. O Estado Democrático de Direito 

Brasileiro insere-se nesta nova atmosfera, constituindo-se em Estado 

evidentemente capitalista, no qual são valorizados a propriedade e a livre 

iniciativa nas relações mercantis. O Direito, como ciência social, deve 

acompanhar a evolução da comunidade, adaptando-se às novas realidades. 

Não é diferente no que tange ao Direito Penal.  

Com o advento da Lei n. 8.137, foram instituídos os delitos contra a 

ordem tributária. Esta tipificação tem sido objeto de diversas críticas por parte 

de vasta doutrina, segundo a qual é questionada a sua constitucionalidade e 

indagada a aplicação da lei ao fato concreto. 

De fato, este é um tema bastante controverso no Direito Penal 

Brasileiro. Não pela simples aplicação da lei. Evidentemente, não. O impasse 

maior encontra-se em decorrência do fato de que o Brasil é um dos países do 

mundo em que há maior carga tributária e menor retorno aos cidadãos com os 

serviços que deveriam ser prestado pelo Estado. 

Outro ponto crítico consiste na ineficácia do sistema que, ao mesmo 

passo em que institui pesada carga tributária, tem-se índice de corrupção 

exacerbado. O cidadão brasileiro já está acostumado às notícias veiculadas na 

mídia acerca de inúmeros “esquemas” de desvios de verbas públicas, o que 

torna o próprio sistema incorporado no Brasil em absolutamente desacreditado 

pelo cidadão. 

A situação se agrava quando se fala das situações atinentes ao 

comércio e às empresas. Isso porque, a simples implementação de carga 

tributária pesada (como a existente em nosso país) configura per si um 

caminho à contramão da livre iniciativa – que encontra amparo constitucional. 
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Outro ponto a ser considerado toca ao fato de que, no que se trata 

das relações mercantis, em especial, não há como se exigir o cumprimento da 

lei, com o adimplemento das dívidas fiscais, em determinados momentos, uma 

vez que o risco – inerente à atividade empresarial – é imprevisível. 

Para que se sustente um regular funcionamento de uma pessoa 

jurídica com atividade empresarial, o sujeito lida com diversos fatores que são 

absolutamente desconhecidos e imprevisíveis, como dito. 

Pagamento do maquinário necessário à sua atividade, custo com 

mão-de-obra, concorrência com outras empresas do mesmo ramo, variações 

do mercado, inflação e débitos trabalhistas são poucos exemplos que se 

poderiam dar no que diz respeito às despesas inerentes ao funcionamento de 

uma empresa. Soma-se a tudo isto, de forma desarrazoada, a carga tributária 

brasileira. 

Estas questões ganham maior relevo, quando se faz análise da 

conjuntura econômica atual. Na primeira década dos anos 2000, uma crise 

econômica assolou a comunidade internacional, o que teve, sem sombra de 

dúvidas, reflexos na economia brasileira. Grandes e, até então, sólidas 

instituições financeiras internacionais começaram a ruir, e o caos instalou-se 

nos mercados, acompanhando o movimento de crise. 

O Brasil, bem verdade, não apresentou danos, em primeiro 

momento. No entanto, já se tornam recorrentes as manifestações dos 

economistas brasileiros que atentam à possível repercussão atrasada do que 

ocorreu no resto do mundo. 

Não se tem, neste país, infraestrutura adequada ao crescimento 

salutar da economia. Mão-de-obra desqualificada, em reflexo ao sistema 

educacional brasileiro despreparado, o que reverbera na obrigatoriedade dos 

industriais pátrios recorrerem ao mercado internacional, a fim de adquirir 

determinados produtos. A malha férrea, que facilita a transportação dos bens 

produzidos, é praticamente inexistente, desde o período da Presidência de 

Juscelino Kubitschek, que sugeriu o crescimento de 50 anos em 5, abrindo as 

portas do mercado nacional ao setor automobilístico e trocando os trilhos pelas 

rodovias. Evidentemente, a política-econômica deste período foi de extrema 

valia, ao passo em que houve crescimento econômico no Brasil, no entanto, 

atualmente, encontra críticas. 
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De igual modo, atualmente, os industriais brasileiros vivem em 

situação de extremo risco, uma vez que o mercado nacional abre as portas aos 

produtos de origem chinesa, que são muito mais baratos do que os nacionais, 

em razão de, praticamente, inexistir gasto com a mão-de-obra producente, 

tornando barato o produto final. A concorrência torna-se desleal. Desta forma, a 

atividade empresarial do cidadão brasileiro é ainda mais complicada do que se 

poderia imaginar em outros países. 

Portanto, como se poderiam aplicar os ideais do Direito Penal para 

que se pudessem explicar situações de dificuldades pelas quais passam as 

pessoas jurídicas e o consequente não-pagamento das exações? Poder-se-iam 

vislumbrar situações em que seria inexigível conduta diversa por parte do 

contribuinte? Esta situação de dificuldade seria explicada apenas quando se 

tratar de risco de falência da empresa? 

Todas estas hipóteses devem ser respondidas à luz dos alicerces do 

Direito Penal, recorrendo-se a conceitos elementares da ciência criminal, a fim 

de se poder (ou não) subsumir os fatos às previsões doutrinárias e legais. 

Pretende-se, com este estudo, contribuir com a construção 

doutrinária tocante às dirimentes supralegais do estado de necessidade 

exculpante e da co-culpabilidade, uma vez que não se poderia, a primeiro 

plano, dizer que o contribuinte deverá encontrar-se desamparado ante à 

exacerbada cobrança de tributos por parte do Estado. Porém, antes dessa 

explanação central, cumpre fazer abordagem preliminar tocante ao Direito 

Tributário Brasileiro e seus conceitos fundamentais ao tema. 

 

 

 

 

 

2. DIREITO PENAL ECONÔMICO: CONTEXTUALIZAÇÃO 

NECESSÁRIA. 

 

Antes mesmo de adentrar à temática do presente capítulo, cumpre 

salientar a razão de se ter escolhido por esta abordagem neste trabalho. Como 

já restou demonstrado, este estudo visa a analisar a (im)possibilidade de 
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aplicação de dirimentes supralegais – mormente, no que tange à 

coculpabilidade, ou culpabilidade por vulnerabilidade – aos crimes contra a 

Ordem Tributária versados na Lei n. 8.137/90. Nesta senda, o recorte 

epistemológico cinge-se a um moderno ramo da ciência criminal, qual seja, o 

Direito Penal Tributário, que, como se verá doravante, faz parte do Direito 

Penal Econômico. Tal análise, todavia, requer algumas considerações prévias, 

a fim de situar o leitor e fincar as bases sobre as quais se construirá este 

estudo. 

É cediço que o crime consiste num fenômeno social que acompanha 

a evolução da Humanidade desde os tempos mais remotos. A bem da verdade, 

a grosso modo, a partir do momento em que o Homem organizou-se em 

comunidade – e aqui se sobreleva a origem do termo: comum unidade1, por dar 

a ideia de particularidade ao grupo formado pelos indivíduos, com 

características próprias - fazendo-se nascer o organismo social, necessário se 

fez a estipulação de determinadas regras que fossem capazes de preservar 

esta estrutura. Aos que atentassem às regras previstas, sanções lhes eram 

destinadas. Este é o Direito Penal na sua fase embrionária, ainda muito longe 

das garantias ao indivíduo e sem a independência científica que hoje se 

conhece, mas já com a marca de consistir no braço mais pesado do qual o 

Estado dispunha para aplicar os seus castigos,  voltado à finalidade de 

preservação da ordem social2. 

Estas regras que surgiram e corporificaram-se, dando independência 

ao Direito enquanto ciência social autônoma, por evidente, correspondiam aos 

reclames sociais, só havendo de se regulamentar os assuntos mais 

corriqueiros, que fizessem parte da realidade prática. O Direito é moldado 

através dos conclames da sociedade e isto não era diferente nos primórdios da 

Humanidade3, não estando isento destes efeitos, também, o Direito Penal. Por 

                                                           
1
 Dicionário. 

2
 BUSATO, Paulo César; HUAPAYA, Sandro Montes. Introdução ao direito penal – 

fundamentos para um sistema penal democrático – 2ª ed – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2007.p.3. 
3
 Neste sentido, são as lições de Manoel Pedro Pimentel, quando diz: “É sabido que o fato 

social sempre caminha adiante das leis. É justamente o reclamo da realidade que impulsiona o 
legislador a editar normas para coibir abusos que atentam contra bens ou interesses dignos de 
proteção. Dificilmente o legislador pode prever todas as hipóteses que surgirão”. PIMENTEL, 
Manoel Pedro. Direito Penal Econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1973.p. 5.  
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esta razão, tem-se que o Direito (Penal) está em constante reciclagem e 

mutação, acompanhando as modificações ocorridas no cenário real. 

Bem verdade, porém, que os diferentes ramos jurídicos sofrem as 

consequências destas transformações sociais em diferentes velocidades. No 

caso específico do Direito Penal, em virtude da gravidade da sua intervenção, é 

mais razoável que se preserve pela sua rigidez, tendo-se a alteração do seu 

sistema apenas quando se mostrar tal mudança estritamente necessária e 

condizente às pretensões sociais.  

A tipificação penal não deve ser vista, portanto, como algo estanque. 

Condutas que antes adequavam-se aos preceitos penais podem passar a não 

mais o ser em tempos vindouros, bem como a contramão também pode vir a 

ocorrer. É ao que se tem assistido hodiernamente, dada a proliferação de leis 

penais e alteração do rol de atividades proibidas. 

Com a modificação da interação social, sobretudo no que diz 

respeito à proporção que tomara (numa ampliação considerável em virtude da 

globalização, do advento do capitalismo como norteador da política econômica 

dos Estados4 e o surgimento de novas tecnologias), a cada momento, emanam 

novas atividades, o que requer do legislador atenção para manter o corpo 

jurídico atualizado. Isto repercute no âmbito do Direito Penal e tem sido cada 

vez mais constatado5. 

Os crimes clássicos, interpessoais, de proporções pontuais, têm 

cedido lugar de destaque a uma criminalidade moderna, que abrange condutas 

de proporções generalizadas, que não respeita as barreiras locais (podendo 

ser interestadual, ou mesmo internacional). A finalidade destas novas figuras 

delitivas não mais se atém ao assaque ao patrimônio individual, restritamente, 

mas visa a maximizar os ganhos, através de condutas que malferem 

                                                           
4
 FELDENS, Luciano. A criminalização da atividade empresarial no Brasil: entre conceitos e 

preconceitos In BOTTINO, Thiago; MALAN, Diogo (Coord.). Direito penal e economia. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2012.p. 100. 
5
 Sobre o tema, já alertava Nilo Batista, quando do seu estudo para introdução do direito penal pátrio: 

“Ou seja, embora o direito penal seja modelado pela sociedade – e, em última instância, hão de 
prevalecer sempre as variáveis econômicas que determinam suas linhas fundamentais – ele também 
interage com essa mesma sociedade.(...) 
Há marcante congruência entre os fins do estado e os fins do direito penal, de tal sorte que o 
conhecimento dos primeiros, não através de fórmulas vagas e ilusórias, como sói figurar nos livros 
jurídicos, mas através do exame de suas reais e concretas funções históricas, econômicas e sociais, é 
fundamental para a compreensão dos últimos”. BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal 
brasileiro – 10ª ed. – Rio de Janeiro: Revan, 2005.pps. 22/23. 
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indeterminado número de pessoas6. Há corrente doutrinária que versa no 

sentido de que, atualmente, a criminalidade econômica representa apenas 6% 

dos delitos conhecidos, todavia, esta percentagem é responsável por 65% do 

dano geral causado pelas condutas delitivas7. Como esta nova onda de 

criminalização ganhou força nas legislações internacionais (sobretudo a partir 

do século XX)8, resolveu-se dar independência a este ramo do Direito Penal, a 

fim de analisar as suas vicissitudes e idiossincrasias de forma mais detida. A 

ele deu-se o nome de Direito Penal Econômico9. Muito se tem discutido sobre a 

sua origem e, para uma correta conceituação, insta apresentar a evolução 

histórica do tema, que será feita de forma sucinta, a fim de não desvirtuar à 

finalidade pretendida com o presente estudo. 

 

2.1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO PENAL ECONÔMICO. 

 

A disciplina do Direito Penal Econômico emana aos juristas com 

maior notoriedade no período que sucede à Primeira Guerra Mundial. Isso 

porque, a política econômica que vigia até o confronto armado tinha o 

liberalismo como marca, em que o princípio basilar era que o Estado não 

poderia oferecer qualquer entrave ao desenvolvimento econômico interno, 

sendo o mercado regulado por si mesmo, através da “mão invisível”10. Todavia, 

a Europa saiu dizimada do confronto bélico, assoberbada pela crise em todos 

os âmbitos (sobretudo, econômico), especialmente a Alemanha (antiga 

Prússia), que havia sofrido os maiores danos11. O panorama, então, é 

agravado e toma proporções internacionais, espraiando-se dos limites 

europeus e atingindo os Estados Unidos da América (EUA) com o advento da 

crise de 1929, mostrando ao mundo que não se poderia manter o mercado 

                                                           
6
 PIMENTEL, Manoel Pedro. Op. Cit.pps. 5/6. 

7
 BASOCO, Juan M

a 
Terradillos. Concepto y método del derecho penal económico em 

Cuestiones actuales de derecho penal económico (Org. por José Ramón Serrano-Piedecasas e 
Eduardo Demetrio Crespo), p. 13. 
8
 ROYSEN, Joyce. Histórico da Criminalidade Econômica In: PRADO, Luiz Regis; DOTTI, René 

Ariel (Coord.). Doutrinas Essenciais. Direito Penal Econômico e da Empresa, vol. I. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2011. pps. 542 usque 545. 
9
 Ou Direito Penal das Empresas, conforme alude... 

10
 Fazer citação do economista que falou isto. 

11
 COSTA, Helena Regina Lobo da. Direito Penal Econômico e Direito Administrativo 

Sancionador – ne bis in idem como medida de política sancionadora integrada: Dedalus, São 
Paulo. 2013,p. 23. 
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regulando-se independentemente, dando lugar ao intervencionismo estatal na 

política econômica dos países12. 

Sobre o tema, asseveram Jorge de Figueiredo Dias e Manuel da 

Costa Andrade: 

 

A história do Direito Penal Económico começa na 1ª. Grande Guerra. 
Este acontecimento, pelos conflitos sociais que o acompanharam, 
pela necessidade de direcção e mobilização da economia para os 
esforços da guerra, obrigaram o Estado a assumir o papel de 
responsável maior pelo curso da vida económica, dirigindo-o, 
conformando-o e defendendo-o. isto obrigou ao esquecimento – que 
seria definitivo e irreversível – do modo liberal de separação entre o 
direito e a economia, o Estado e a sociedade. E criaram-se, por outro 
lado, os pressupostos do recurso ao direito penal (económico) como 
meio preferencial de defesa do modelo econômico querido pelo 
Estado.

13
 

 

Torna-se muito claro que o Direito Penal Econômico não encontrava 

ambiente propício para o seu desenvolvimento no cenário liberal da economia, 

justamente pelo fato de que este é antagônico à ideia central do direito penal 

secundário: enquanto que o Direito Penal consiste na forma mais gravosa de 

intervenção estatal na vida social para fins de controle (e, no caso do Direito 

Penal Econômico, na vida econômica), o liberalismo preceitua o exato oposto, 

ampara-se na outra face da moeda – qual seja, o não-intervencionismo. Porém, 

é incorreto pensar-se que a disciplina surgiu pronta e acabada apenas no início 

do século XX. A bem da verdade, o Direito Penal Econômico tem os seus 

primeiros ensaios desde muito antes do período da Primeira Guerra Mundial14. 

 

2.1.1. Breves considerações sobre o período anterior à Primeira 

Guerra Mundial: da Grécia Antiga ao Clayton Act. 

 

                                                           
12

 ROYSEN, Joyce. Histórico da Criminalidade Econômica In: PRADO, Luiz Regis; DOTTI, 
René Ariel (Coord.). Doutrinas Essenciais. Direito Penal Econômico e da Empresa, vol. I. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 543. 
13

 DIAS, Jorge de Figueiredo; ANDRADE, Manuel da Costa. Problemática geral das infracções 
contra a economia nacional In: PODVAL, Roberto (Org.). Temas de Direito Penal Econômico. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.pps. 69/70. 
14

 É o que afirma Jorge Vázques Rossi: “Aunque el tema ha adquirido uma importância considerable 
dentro de nuestra centúria, pueden encontrarse antecedentes remotos. En el derecho romana se 
penaban determinadas conductas de especulación, acaparamiento, y excesos sobre precios máximos”. 
ROSSI, Jorge Vázques. Consideraciones sobre el derecho penal económico. In: PRADO, Luiz Regis; 

DOTTI, René Ariel (Coord.). Doutrinas Essenciais. Direito Penal Econômico e da Empresa, vol. 
I. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 526. 
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Manoel Pedro Pimentel elenca a criação da moeda como sendo um 

importante marco para que se aborde o tema referente ao Direito Penal 

Econômico, pois, através dela, permitiu-se o entesouramento, bem como 

permitiu-se a circulação de riqueza de forma mais célere da antes praticada15. 

Com efeito, por conta do aparecimento da moeda na sociedade, a Grécia 

antiga deu o que talvez pode ser considerado o primeiro esboço do que vem a 

ser hoje o Direito Penal Econômico, com a previsão de sanções penais para os 

casos de falsificação de moeda16. 

Do mesmo modo, o Direito Romano também comportava algumas 

previsões delitivas de natureza econômica, como nos casos de “preços 

abusivos, especulação e ilícitos na importação e exportação de produtos dentro 

das fronteiras do Império”17. No mesmo rol, inclui Rodrigo Gullo os crimes de 

monopólio, dardanariado e a falsificação de pesos e de medidas18. 

Por sua vez, o Direito Canônico tipificava as condutas de crimes 

como os de usura – obstaculizando a cobrança de juros, ao passo em que esta 

era uma taxação sobre o tempo, que, a seu turno, era algo sagrado19. 

Já na Idade Média, havia previsão de sanções penais, proibindo o 

monopólio e concessões reais, bem como “falsificação de alimentos, moedas e 

pesos e medidas”20 – o que, pode-se concluir, foi herança do ordenamento 

romano. 

A doutrina registra como marco para o recrudescimento da disciplina 

no período inicial da Idade Moderna o Bubble Act, conforme se pode 

depreender dos dizeres de Helena Regina Lobo da Costa:  

 

A proibição da própria criação de sociedades mercantis na Inglaterra, 
por meio do Bubble Act, de 1720, como decorrência de uma fraude 
de grandes proporções ocorrida no âmbito da South Sea Company, 
também pode ser mencionada como um antecedente remoto do 
direito penal econômico.

21
 

 

                                                           
15

 PIMENTEL, Manoel Pedro. Direito Penal Econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1973.p. 3.  
16

 COSTA, Helena Regina da. Op. Cit.p. 21. (O ideal seria pegar LUCIANO ANDERSON DE 
SOUZA DIREITO PENAL ECONÔMICO – QUARTIER LATIN, 2012. 
17

 ROYSEN, Joyce. Op. Cit.p. 542. 
18

 GULLO, Rodrigo Santiago Ferreira. Direito Penal Econômico. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2001, p.16. 
19

 ROYSEN, Joyce. Op. Cit.p. 542. 
20

 COSTA, Helena Regina da. Op. Cit.p. 21. 
21

 COSTA, Helena Regina Lobo da. Op. Cit. 21. 
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Ao fim do século XIX, o mundo é marcado por novas legislações 

abordando temáticas que desnudavam o aparecimento do Direito Penal 

Econômico, sobretudo nos Estados Unidos da América, com a legislação 

antitruste, marcada pelo Sherman Act, de 1890 e, logo em seguida, o Clayton 

Act, datado de 191422. 

Todas estas medidas, como já se demonstrou, consistem em formas 

de intervenção estatal no mercado econômico, a fim de regular as atividades 

desempenhadas pelos particulares. Com efeito, elas passam a ser mais 

frequentes (e necessárias) após as duas grandes guerras mundiais, em que 

forte crise econômica se instaurou no globo. É a partir deste momento que, no 

século XX, maior número de países começa a preceituar, em suas 

Constituições, o controle estatal na economia e permite a formação mais 

robusta do Direito Penal Econômico23. 

 

2.1.2. Breve escorço sobre o período posterior à Primeira Guerra 

Mundial: da política econômica nacional-socialista na Alemanha, 

até a concepção de Direito Penal Econômico nos modelos 

capitalista e socialista. Distinções necessárias. 

 

Neste novo panorama, há que se destacar o importante papel 

desempenhado pela Alemanha – maior prejudicada das duas guerras – que foi 

alvo de milhares de normas intervencionistas, conforme aludem Jorge de 

Figueiredo Dias e Manuel da Costa Andrade: 

 

As carências provocadas pela guerra levaram (em 1914) às leis que 
autorizaram o Bundesrat a tomar as medidas consideradas 
necessárias em matéria económica e, em especial, no domínio dos 
preços (máximos). Seguiu-se a proliferação quase incontrolada de 
normas administrativas de direcção da vida económica que recorriam 
(abusivamente, por vezes) às sanções penais como garantia de 
eficácia e de prevenção. Só em matéria de luta contra formas 
especulativas (Kriegswuchergesetze) foram publicadas mais de 
quarenta mil disposições penais, que depois veriam a sua vigência 
prolongada para além do termo da guerra na forma de leis 
reguladoras dos preços

24
. 

                                                           
22

 Disponível o inteiro teor do diploma em: 
<http://www.stolaf.edu/people/becker/antitrust/statutes/clayton.html.>.  Acesso em: 20 de 
dezembro de 2014. 
23

 FELDENS, Luciano. Op. Cit.p. 100. 
24

 DIAS, Jorge de Figueiredo; ANDRADE, Manuel da Costa. Op. Cit.p. 71. 
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Este recurso ao Direito Penal por parte da legislação germânica 

denuncia a necessidade do Estado de afirmar o seu poder de controle 

econômico, mudando-se o paradigma da política econômica vez por todas. O 

regime nacional-socialista não só deixou a sua marca violenta na suposta 

busca pela “raça ariana” (marcada pela perseguição, sobretudo, aos judeus), 

mas, também, na política econômica, conferindo legitimidade ao Direito Penal 

para intervenção. Neste diapasão, continuam os autores: 

 

O carácter dirigista da economia do regime nacional-socialista e o seu 
posterior empenhamento na guerra fizeram surgir um Direito Penal 
Económico hipertrofiado, caracterizado pela natureza administrativa 
do seu processamento e pelo rigor das sanções. Muitas das normas 
deste direito mantiveram-se em vigor, outras foram perecendo por 
falta de aplicação, outras substituídas por nova legislação dispersa e 
avulsa a que a lei da economia de 1949 procurou dar alguma 
arrumação. É nesta lei que, pela primeira vez, se introduz a 
contraposição entre um direito penal (económico) e um direito de 
mera ordenação social, provocando o aparecimento da 
Ordnungswidrigkeitengesetz de 1952

25
. 

 

A esta altura, o Direito Penal já havia se espraiado para as relações 

econômicas de forma significativa e já se fazia presente em ambos modelos 

econômicos: capitalista e socialista. 

Num primeiro olhar, afirmar-se que o Direito Penal Econômico 

encontrou terreno fértil para o seu desenvolvimento também nos países de 

regime socialista pode causar estranheza, afinal consiste no recrudescimento 

da proteção do mercado privado e este, por sua vez, conflita com os ideais 

esquerdistas. Porém, como nos países socialistas o Estado consiste no 

centralizador das atividades nacionais, com propriedades e detentor do poder 

de produção, este carecia de tutela – daí advindo o recurso ao Direito Penal 

Econômico. Os estados socialistas, diferentemente do que pregoaram os 

estados capitalistas, utilizaram-se do direito penal secundário, a fim de proteger 

os poderes estatais sobre a propriedade e a produção de qualquer tipo de 

usurpação e ameaça26. 

No mesmo sentido, são as considerações de Jorge de Figueiredo 

Dias e Manuel da Costa Andrade: 

                                                           
25

 Id. Ibidem.p. 72. 
26

 ROYSEN, Joyce. Op. Cit.p. 543. 
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É diferente nos países socialistas. Por virtude da propriedade 
colectiva dos meios de produção e da vigência dum plano 
centralizado, o Direito Penal Económico surge dotado de unidade 
interna porquanto está, direxta ou indirectamente, ao serviço da 
“atividade dirigente do estado socialista no plano económico” e visa 
sancionar acções dirigidas contra o monopólio estadual de direcção e 
propriedade, ou acções que traduzem um “abuso de formas de 
competência próprias da sociedade socialista”

27
. 

 

É de se notar, pois, que precipitada seria a afirmação de que esta 

ramificação do Direito Penal, que segue a alguns regramentos próprios e que 

se apartam do Direito Penal Tradicional em outros pontos, é característica 

exclusiva dos regimes capitalistas. A bem da verdade, mais correto é afirmar 

que países que o adotam proporcionam ambiente mais propício ao 

desenvolvimento do direito penal secundário. 

 

2.1.3. Era da Globalização e os seus impactos no Direito Penal 

Econômico. 

 

Ainda durante o período da Guerra Fria, em que o sistema capitalista 

mostrava-se mais forte e conquistava mais territórios pelo globo, começou a 

haver um estímulo à redução das barreiras nacionais, o que propiciou o 

nascimento dos dois grandes blocos, capitaneados, de um lado, pelos Estados 

Unidos da América e, do outro, pela União Soviética. 

A pulverização das limitações de cada país em prol de um ideal que 

os unia fortaleceu o processo (atualmente, denominado de Globalização28) de 

                                                           
27

 Id. Ibidem.p. 74. 
28

 Sobre o tema, discorre Tadeu Silva: “Nesse final do século XX, assistimos a ocorrência em todo o 
mundo de mudanças de enorme amplitude e profundidade, que transformam estruturalmente nosso 
planeta: se encontram em curso ‘revoluções’ que mudam radicalmente os padrões até então vigentes, 
que vão desde o incremento tecnológico, sem precedentes, a rupturas epistemológicas e 
paradigmáticas na maior parte do conhecimento humano, com tamanha e inusitada velocidade, que 
põem por terra a ordem mundial: se fala em ‘fim da história’, em transnacionalização da economia, 
como expressões de uso habitual. A internacionalização dos mercados, as alterações geopolíticas, 
descentralização do Estado, as mudanças ou adaptações do Direito e tantos outros fatos que a cada dia 
surgem no mundo, agora convertido em verdadeira ‘aldeia global’, são tidos como ‘efeitos da 
globalização’. Esse entendimento encerra uma compreensão compartilhada em nossos dias, pois 
globalização é uma palavra constante de nosso cotidiano, um termo empregado indistintamente”. 
SILVA, Tadeu A. Dix. Globalização e direito penal brasileiro – acomodação ou indiferença? In: PRADO, 

Luiz Regis; DOTTI, René Ariel (Coord.). Doutrinas Essenciais. Direito Penal Econômico e da 
Empresa, vol. I. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 753. No mesmo sentido, são as 
considerações de Jesús-María Silva Sánchez: “La globalización – como salto cualitativo de la 
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superação do caráter eminentemente unitário nacional, para dar lugar à 

concepção transnacional. É o posicionamento de Luis Gracia Martín: 

 

O processo de globalização é muldimensional, pois afeta quase todos 
os aspectos e ordens da vida, inclusive os mais simples e cotidianos. 
Descritivamente, o processo se caracteriza antes de tudo pela 
“desnacionalização”, que comporta uma considerável limitação – que 
em alguns âmbitos chega até mesmo à impossibilidade prática - de 
controle, por parte dos Estados nacionais, de alguns dos fenômenos 
da vida e da organização dos seres humanos e dos povos afetados 
pelo processo

29
. 

 

Isto não só se restringiu às questões políticas, mas, sobretudo – e é 

o que interessa para o presente trabalho – para as questões econômicas30. As 

transações, para além de ampliar o seu espectro territorial, ganharam uma 

celeridade antes impensada. O avanço tecnológico neste período salta aos 

olhos, a despeito de, atualmente, já ser parte indissociável do cotidiano de 

cada um. Neste sentido, continua Martín: 

 

Embora os aspectos sociais, culturais e políticos da globalização 
sejam muito importantes, a dimensão mais efetiva e relevante desse 
processo é, sem dúvida, a econômica. Os Estados nacionais 
claudicaram ante os poderes econômicos internacionais com a 
adoção de políticas ultraliberais e com a dotação de cobertura jurídica 
aos interesses de tais poderes. Aqueles flexibilizaram as exigências e 
reduziram consideravelmente os limites que tinham imposto 
tradicionalmente às operações econômicas com o exterior, o que – 
unido a outros fatores – provocou, no presente, o quase 
desaparecimento dos mercados nacionais fechados, controlados e 
protegidos pelo Estado, bem como fez com que as transações 
econômicas internacionais passassem a ser feitas em um único 
mercado global, isto é, de alcance planetário

31
. 

 

                                                                                                                                                                          
internacionalización – es una de las características definitorias de los modelos sociales pos-
industriales. Em esa medida, se trava, obviamente, de um fenómeno, em principio, económico, 
que se define por la eliminación de restricciones y la ampliación de los mercados”. SÁNCHEZ, 
Jesús-María Silva. El derecho penal ante la globalización y la integración supranacional. In: 
PRADO, Luiz Regis; DOTTI, René Ariel (Coord.). Doutrinas Essenciais. Direito Penal 
Econômico e da Empresa, vol. I. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 113. 
29

 MARTÍN, Luis Gracia. Globalização econômica e direito penal. In: PRADO, Luiz Regis; DOTTI, 

René Ariel (Coord.). Doutrinas Essenciais. Direito Penal Econômico e da Empresa, vol. I. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 608. 
30

 Neste sentido, adverte Tatiana Bicudo: “O fenômeno da globalização em várias dimensões, dentre as 
quais podemos destacar a econômica, política, social e cultural”. BICUDO, Tatiana Viggiani. A 
globalização e as transformações no Direito Penal. In: PRADO, Luiz Regis; DOTTI, René Ariel 

(Coord.). Doutrinas Essenciais. Direito Penal Econômico e da Empresa, vol. I. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2011. p. 776. 
31

 Op. Cit. p. 609. 
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Por óbvio, este novo cenário apresenta-se extremamente fértil para 

o solavanco – novamente – do Direito Penal Econômico e, agora, numa escala 

global. A derrubada de fronteiras detectada com a globalização promove, 

então, não só o incremento da atividade empresarial, como também, a 

alteração constante da atividade delitiva32 (com o surgimento de necessidade 

de tipificação de novas condutas antes não pensadas, bem como a exclusão 

de outras33), afinal, como já se advertiu, o Código Penal constitui Carta Magna 

ao infrator, que buscará sempre estar um passo adiante da lei para não ser 

alcançado34. Isto é ainda mais ululante quando da criminalidade econômica.  

Como já restou demonstrado, o crescimento deste ramo jurídico 

está, na esmagadora maioria das ocasiões, atrelado a momentos de crise 

econômica35, em que o Estado nacional vai na contramão do incentivo ao livre 

mercado, tomando as rédeas da economia e prevendo regras mais severas 

para o seu exercício36.  

Não se pode olvidar, todavia, que o capitalismo, ainda nos dias de 

hoje, prega pelo ideal exatamente oposto e o recurso ao intervencionismo dá-

se como via excepcional. Vê-se, com mais resistência, a possibilidade de 

                                                           
32

 Este é a ideia defendida por Juan Basoco, ao defender: “La globalización no supone sólo superación de 
fronteras por parte de la actividad económica y, en consecuencia, por pare de la actividad económica 
delictiva. Además ha aberto cauces para que formas tradicionales de delicuencia alcancen uma 
dimensión hasta ahora desconocida. Multiplicando exponencialmente no sólo la rentabilidade del 
delito, sino también las possibilidades de actuación organizada supranacional, con la consiguiente 
capacidade para eludir la acción de las justicia”. BASOCO, Juan M

a
 Terradillos. Concepto y método del 

derecho penal económico. In: SERRANO-PIEDECASAS, José; CRESPO, Eduardo Demetrio. Cuestiones 
actuales del derecho penal económico. Madrid: Colex, 2008.p. 15.  
33

 É o que se pode extrair dos dizeres de Jesus-María Silva Sanchez: “Los fenómenos de la globalización 
económica y la integración supranacional tienen un doble efecto sobre la delincuencia. Por un lado, (...) 
dan lugar a que determinadas conductas tradicionalmente contempladas como delictivas, deban dejar 
de serlo (...) 
Pero, por outro lado, los fenómenos económico de la globalización y de la integración económica dan 
lugar a la conformación de modalidades nuevas de delitos clássicos, así como a la aparición de nuevas 
formas delictivas”. SÁNCHEZ, Jesús-María Silva. Op. Cit. p. 114.9 
34

 PIMENTEL, Manoel Pedro. Op. Cit. p. 41. 
35

 CORACINI, Celso Eduardo Faria. Contexto e conceito para o direito penal econômico. In: PRADO, Luiz 

Regis; DOTTI, René Ariel (Coord.). Doutrinas Essenciais. Direito Penal Econômico e da 

Empresa, vol. I. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.p. 419. 
36

 Jorge Vázques Rossi infere o mesmo quando analisa o histórico da matéria: “Por los Orígenes y 
desarrollo de la cuestión, la misma parece ligada a los critérios de dirigismo o intervención estatal sobre 
las relaciones de producción y sobre modos de control de la acumulación y distribuición de la riqueza y 
los intercâmbios de la misma, como así a la protección y fomento de determinadas atividades que se 
entienden de importância para a la vida económica y desarrollo nacional”. ROSSI, Jorge Vázques. 
Consideraciones sobre el derecho penal económico. In: PRADO, Luiz Regis; DOTTI, René Ariel 

(Coord.). Doutrinas Essenciais. Direito Penal Econômico e da Empresa, vol. I. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2011.p 529. 
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intervenção jurídica nesta seara, e, em virtude da fragmentariedade que norteia 

o aparato jurídico-penal, o recurso ao Direito Penal Econômico para a tutela 

pretendida, é ainda mais remanescente37.  

Com o advento da realidade do mundo globalizado, isto volta a ser 

uma possibilidade38, pois os dirigentes mundiais incentivavam a produção de 

riquezas dos seus mercados internos, no que se intitulou o modelo neoliberal39. 

Bastava, portanto, uma crise numa das grandes economias que todo o resto do 

globo, tal qual rastro de pólvora, entraria em colapso, sentindo os seus efeitos 

de forma muito mais contundente.  

Isso ocorreu, inicialmente, na década de 1970, com as duas graves 

crises petrolíferas (da qual adveio repercussão negativa no sistema 

financeiro40) e tomou ainda maiores proporções quando do fortalecimento de 

grandes corporações, bem como com o incremento da criminalidade 

organizada de caráter transnacional41.  

Anos depois, o cenário de crise se repete em todo o globo no início 

dos anos 2000, em que a maior economia do mundo (EUA) passou por forte 

crash, enfraquecendo-se algumas das maiores corporações norte-americanas 

e o impacto nos outros países reverberou de imediato42. 

                                                           
37

 SCHMIDT, Andrei Zenkner. Op. Cit.p. 49.  
38

 Para discorrer sobre a nova concepção de modelo capitalista e intervencionismo, importantes são as 
considerações de Andrei Zenkner Schmidt: “Em modelos políticos que conjuguem democracia e 
capitalismo, costuma-se notar, com níveis variados, uma constante e tensa relação entre duas metas 
políticas essenciais: a garantia da livre iniciativa – que proscreve a intervenção estatal na economia – e a 
busca por igualdade material – que prescreve a mesma intervenção. Durante muito tempo, o mundo 
ocidental viu-se obrigado a conviver com modelos econômicos que priorizavam apenas uma ou outra 
dessas metas, ora apregoando o ideal máximo de uma relação negativa entre Estado e economia, ora 
pauando as estratégias políticas a partir de uma relação positiva entre ambos”. SCHMIDT, Andrei 
Zenkner. Op. Cit. p. 42. 
39

 Id. Ibidem.pps. 610 usque 612. 
40

 Explicando o impacto da crise petrolífera da década de 70, afirma Tatiana Bicudo: “A crise do petróleo 
dos anos 70 deflagrou crise no sistema financeiro, desorganizando o modelo econômico social-
democrata e gerando recessão nos países desenvolvidos. Isso abriu caminho para uma revolução 
tecnológica, que procurava reduzir o impacto do custo da energia e trabalho no preço final do produto, 
colocando em xeque o modelo do Estado-Providência”. BICUDO, Tatiana Viaggiani. Op. Cit. pps. 
777/778.  
41

 CORACINI, Celso Eduardo Faria. Op. Cit. Pps. 413/414. 
42

 Para elucidar este aspecto de crise, assevera Andrei Zenkner Schmidt: “Algumas crises econômicas do 
sistema capitalista, observadas no início do século XXI, conduziram à revisão de diversas das diretrizes 
políticas da economia mundial. As fraudes contábeis corporativas de 2001 (Enron, WorldCom, Vivendi 
etc.) e o estouro da bolha imobiliária dos créditos subprimes em 2007 foram decisivas para o mais 
severo ajuste regulatório da economia americana nas últimas sete décadas, aprovado pelo Senado 
americano em 2010. Tudo indica que os tempos de desregulamentação econômica – nos termos do 
Washington consensus – estão se encerrando”. SCHMIDT, Andrei Zenkner. A delimitação do direito 
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Fato é que o nosso país vem, desde o período da Guerra Fria e 

mormente a partir da década de 1990, assistindo à proliferação do exercício 

legiferante neste ramo do Direito Penal e a uma crescente onda de exposição 

ostensiva de operações policiais e ações penais que envolvem esta 

criminalidade – sobremaneira, no que tange à recente Operação Lava-Jato, 

bem como à Ação Penal n. 470 (caso “Mensalão”)43. 

Deve-se ter cuidado com o recurso ao Direito Penal Econômico para 

a preservação de determinados bens jurídicos, pois, no seu nascedouro, prega-

se por uma idéia de tutela de emergência, meramente transitória, o que 

consiste num argumento falacioso, haja vista que o emergencial está, cada vez 

mais, mostrando-se permanente44. Esta expansão constante do âmbito penal 

tem sido marcada por uma política criminal de retórica altamente punitivista, 

numa evolução tão perigosa que se pode instituir, através dela, um velado e 

odioso direito penal do inimigo45. Para tanto, urge fazer algumas considerações 

basilares, a fim de que sejam entendidos os limites que este direito penal 

secundário deverá obedecer. 

 

2.2. CONCEITO DE DIREITO PENAL ECONÔMICO: EM BUSCA DE 

UMA CONCEITUAÇÃO ADEQUADA. 

 

Pode causar estranheza ao leitor a apresentação da conceituação 

sugerida do Direito Penal Econômico apenas depois da evolução histórica, 

afinal, via de regra, este é o primeiro ponto abordado nas construções 

doutrinárias. Todavia, a opção aqui é feita conscientemente. Como se deixará 

expresso doravante, um dos exercícios mais difíceis na temática do Direito 

Penal Econômico é a precisão do seu conceito. Isso porque, a dinamicidade 

deste ramo do direito penal, bem como as características inerentes a cada 

país, podem conduzir a diferentes caminhos46. Deste modo, ao se apresentar a 

evolução histórica no tópico anterior, a pretensão foi situar o leitor no ambiente 

                                                                                                                                                                          
penal econômico a partir do objeto ilícito. In: VILARDI, Celso Sanchez; PEREIRA, Flávia Rahal 

Bresser; DIAS NETO, Theodomiro. (Coord.). Crimes financeiros e correlatos. São Paulo: 
Saraiva, 2011. pps. 46/47.  
43

 CORACINI, Celso Eduardo Faria. Op. Cit. pps. 417/418. 
44

 BASOCO, José M
a
Terradillos. Op. Cit. p. 17. 

45
 COSTA, Helena Regina Lobo da. Op. Cit. p. 9.  

46
 DIAS, Jorge de Figueiredo; ANDRADE, Manuel da Costa. Op. Cit.pps. 80/81. 
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da matéria, fundando as bases para que, apenas neste momento, possa ser 

sugerido o conceito, com as críticas necessárias, cujo recurso aos tempos de 

outrora é inevitável. 

Não se deve olvidar que o Direito Penal Econômico trata-se de uma 

ramificação do Direito Penal47, estando a ele, então, atrelado e devendo 

obedecer aos mesmos princípios48. O diferencial que permite o estudo 

destacado da matéria do Direito Penal tradicional é que, neste momento, o 

objeto de análise é a atividade econômica49. 

Manoel Pedro Pimentel define a matéria como: 

 

 (...) o Direito penal econômico como o conjunto de normas que tem 
por objeto sancionar, com as penas que lhe são próprias, as condutas 
que, no âmbito das relações econômicas, ofendam ou ponham em 
perigo bens ou interesses juridicamente relevantes(...) 
Nessa variedade de opiniões percebe-se um traço comum e saliente, 
que coloca em relevo a finalidade de proteger os bens e interesses 
humanos relacionados com a economia

50
.  

 

A definição apresentada alhures, a despeito de estar acertada, 

mostra-se assaz simplória, constituindo-se na visão meramente dogmática, 
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 Necessário se faz destacar esta afirmação, a fim de compreender que o Direito Penal Econômico não 
deve se espraiar para além das raias do Direito Penal Comum, numa perigosa construção política e 
infundada elaboração teórica, em que se poderia aventar a redução das garantias instituídas no 
primeiro e supostamente fragilizadas no segundo. É o que se pode depreender dos dizeres de Raúl 
Cervini: “El problema entonces, pasa por delimitar ese bien jurídico, delimitación imprescindible para la 
seguridad jurídica, que a su vez nos proporcionará los márgenes legitimantes de esta nueva disciplina o 
rama del Derecho penal (Derecho penal económico), sin que con ello se pretenda propugnar su 
autonomía científica respecto de éste, en tanto dicha autonomía no se limite a la metodología de 
acercamiento al sector especial de actividad involucrado y no se traduzca en  admitir como regla 
técnicas de imputación y tipificación contradictorias con el Derecho penal convencional de corte 
garantizador”. CERVINI, Raúl. Derecho penal económico. Perspectiva integrada: Portal do Centro de 
Investigação Interdisciplinar em Direito Penal Econômico. 2008, p. 3. 
48

 Pela mesma linha de raciocínio, trilha Celso Coracini: “De outra parte, sob o enfoque da esfera 
jurídico-penal, é imprescindível preservar as características que legitimam o direito penal a atuar, com 
toda a carga moral e de infâmia que comporta, a qual nada mais é que um peculiar conteúdo ético, 
socialmente negativo, e como a mais severa resposta à delinquência econômica, preservando as 
características de exclusiva proteção dos bens jurídicos legalmente garantidos (descomprometido, pois, 
com sucessos ou insucessos de políticas econômicas).  
49

 Neste sentido, afirma Miguel Bacigalupo: “El Derecho penal económico es una parte del Derecho 
penal que se aglutina en torno al denominador común de la actividad económica. Podemos definir el 
Derecho penal econónimico como el conjunto de normas jurídicopenales que protegen el orden 
económico”.BACIGALUPO, Miguel Bajo Silvina. Derecho penal económico. 2ª ed. Madrid: Centro de 
Estudios Ramón Areces, 2010. 
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fruto de uma construção conceitual mais ampla51. Em sendo assim, para os fins 

apresentados no presente trabalho, cumpre perpassar pelas razões que 

desaguam na locução anterior. 

 

2.2.1. O Direito Penal Econômico nas concepções estrita e ampla. 

 

Com efeito, Miguel Bacigalupo adverte a existência de duas 

concepções do Direito Penal Econômico: uma estrita e outra ampla. A primeira 

define o Direito Penal Econômico como o conjunto de normas penais que 

tutelam a ordem econômico, como uma forma de regulação jurídica do 

intervencionismo estatal na economia52. Esta concepção já foi devidamente 

esboçada quando da apresentação da evolução histórica do tema.  

A concepção ampla, por sua vez, consistiria no conjunto de normas 

penais que tutelam a ordem econômica, no viés da regulação jurídica da 

produção, distribuição e consumo de bens e serviços53.  

A distinção entre ambas, portanto, é que a concepção ampla valoriza 

mais a produção como um todo, a circulação de riqueza de modo geral, 

inclusive no que diz respeito ao patrimônio individual, enquanto que a estrita 

prioriza a relação estatal na economia. Porém, ambas partem do pressuposto 

de que o Direito Penal Econômico preserva por relações de natureza 

supraindividual. O raciocínio remontaria a ideia de que a disciplina do direito 

penal secundário estaria vinculada a condutas de consequências mais 

abrangentes. 

Todavia, esta concepção dual do tema não satisfaz para os fins aqui 

apresentados e merece algumas críticas. Isso porque, diante de um caso 

concreto, para que se descubra tratar-se de delito pertencente ao Direito Penal 

tradicional ou ao Direito Penal Econômico, o intérprete é conduzido, 

naturalmente, a voltar as suas atenções para o sujeito passivo da conduta, a 

fim de responder à pergunta se a repercussão da atividade empregada pelo 
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 Isto é o que aludem Jorge de Figueiredo Dias e Manuel da Costa Andrade: “... devemos correr o risco 
de ir para além das generalidades, não podemos contentar-nos com encarar vagamente  o Direito Penal 
Económico como o direito penal ligado, de modo imediato ou não, ao mercado e às instituições em que 
se exprime a vida económica”. Op. Cit.p. 81. 
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25 
 

agente afetaria à coletividade e, por conseguinte, teria conotação 

supraindividual e, com a resposta, pode chegar à conclusão incorreta. Isso 

porque, pode haver condutas previstas no âmbito do Direito Penal Comum e 

que terminem por afetar a coletividade e, por conseguinte, tenham uma 

magnitude supraindividual, consoante bem aduz Raúl Cervini: 

El recurso a la simple mención de un “orden económico” en sentido 
amplio, que sirviera como bien jurídico autónomo, y una definición de 
límites tan imprecisos ampliaba el objeto del Derecho penal 
económico hasta casi confundirlo con el Derecho penal convencional 
o de seguridad pública. Y ello porque bien podía considerarse que, 
desde que por ejemplo la propiedad o el patrimonio son un pilar 
fundamental del orden económico capitalista, entrarían dentro del 
Derecho penal económico los hurtos, estafas y robos, conductas que 
sólo lesionan el patrimônio

54
. 

 

Com efeito, seguem as mesmas linhas os dizeres de Andrei Zenkner 

Schmidt, no que exemplifica o seu raciocínio: 

 

Quer-nos parecer que a busca pela conceitualização a partir do 
substrato fático da ofensa pouco colabora à superação da premissa 
há pouco exposta. Um crime de furto ou de estelionato, ainda que 
atinjam faticamene uma agência seguradora, creditícia ou mesmo de 
seguridade social, jamais pode assumir uma coloração econômica só 
por força da abrangência da vitimização: o objeto desses tipos de 
ilícito, qualquer que seja a ofensa concretamente perpetrada, é – e 
continua sendo – um bem jurídico de natureza individual, submetido, 
consequentemente, a condicionantes de imputação (p. ex., a 
exigência de dano individual para a consumação) incompatíveis com 
um conceito adequado de ordem econômica

55
.  

 

E segue já esboçando um critério mais adequado à solução do 

imbróglio: 

 

Tal rubrica só pode estar associada a ofensas normativamente 
direcionadas a interesses supraindividuais – mas não sobre qualquer 
interesse supraindividual, consoante veremos logo adiante. A ordem 
econômica deve ser vista como um bem jurídico autônomo – ainda 
que tal autonomia não signifique uma renúncia a um núcleo mínimo 
de raiz antropológica -, e não um simples somatório de interesses 
individuais coletivizados numa dada prática econômica

56
. 

 

De antemão, pode-se afirmar que o posicionamento importado 

mostra-se adequado para a definição da matéria. Não se pode incorrer no 
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equívoco de tentar fornecer ao Direito Penal Econômico conceituação 

absolutamente ampla, a fim de se aumentar o seu espectro de abrangência 

colocando mais e mais condutas no seu bojo, pois isto levaria à pulverização 

dos supostos limites que destacam a matéria do Direito Penal tradicional, 

perdendo o sentido de analisa-la separadamente. O ideal é não se olvidar de 

que o aquele é mais restrito do que este ramo da ciência penal, não o oposto.  

Deste modo, soa mais coerente que se conceitue o Direito Penal 

Econômico através de um critério que permita a sua identificação pontual, que 

realce os seus limites e destaque a sua incidência. 

 

2.2.2. Critérios distintivos da matéria. 

 

A concepção estrita ou ampla não são a única forma de propor ao 

Direito Penal Econômico o seu conceito. O uso dos critérios criminológico, 

criminalístico e eclético, também consistem em alternativas à pretensão aqui 

esposada. Primeiramente, falar-se-á do critério criminológico. 

 

2.2.2.1. O Direito Penal Econômico a partir da concepção criminológica: 

uma análise acerca do sujeito ativo da conduta proibida. O 

impacto da construção sociológica de Sutherland no Direito Penal 

Econômico. 

  

A concepção criminológica, diferentemente do que se apresentou 

alhures, repousa-se sobre o sujeito ativo da conduta criminosa. Jorge de 

Figueiredo Dias e Manuel da Costa Andrade chamam a atenção para a 

existência de diferentes perspectivas, que auxiliam na conceituação do Direito 

Penal Econômico. A primeira delas diz respeito ao uso do critério de cunho 

criminológico, buscando definir o tema com base no perfil do criminoso, no que 

asseveram: “ainda hoje muitos autores definem o crime económico como o 

crime praticado por pessoas de escalões sociais superiores, por pessoas de 

certas profissões ou, numa perspectiva semelhante, como o crime praticado no 

domínio da empresa”57.  
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O recurso da delimitação do Direito Penal Econômico com base no 

autor do crime é uma herança doutrinária que se estende, especialmente, 

desde 1949, quando houve a publicação da obra de Edwin Sutherland, cuja 

importância para o desenvolvimento dos estudos é inconteste. Foi a obra de 

Sutherland que cravou o uso da locução White-collar crime, que produz efeitos 

e ainda ecoa por doutrina de todo o mundo. Em sendo assim, importante se faz 

brevíssima contextualização do leitor ao histórico do autor, a fim de que se 

possa compreender o nascedouro da expressão e do conseguinte critério 

criminológico para determinar-se o que seria o Direito Penal Econômico. 

Edwin Sutherland formou-se pela Escola de Sociologia da 

Universidade de Chicago, no início do século XX, o que lhe permitiu acesso a 

uma construção da Sociologia de maneira mais livre do que quando comparado 

às universidades europeias, em que o estudo da matéria ainda era mais 

restrito. Isso porque, enquanto no Velho Continente a Sociologia estava 

atrelada muito fortemente ao capitalismo, a Universidade de Chicago era 

representada por autores que aproximavam a ciência do reformismo social e do 

pragmatismo analítico. É de se salientar que isto não significa dizer que se 

tratava de corrente socialista, mas que se pregava por uma espécie de 

reformismo filantrópico58. 

Sutherland, então, em sua trajetória acadêmica, começa a 

aproximar-se de estudos mais voltados à sociologia do delito, bem como à 

criminologia e, em suas análises empíricas acerca do fenômeno social do 

delito, percebe que o estudo do criminoso no intramuros do cárcere era algo 

extremamente proveitoso para a pesquisa, em que pese fosse restrito a 

determinada categoria de criminosos. O cárcere reservaria ao sociólogo tão-só 

uma categoria de agentes delitivos. Seria uma espécie de homogeneidade, 

quando da análise cingida àquele ambiente, prejudicando o resultado do 

estudo59. Além disto, um outro ponto era observado pelo sociólogo norte-

americano: a pesquisa do delinquente no cárcere é também maculada pelo fato 

de que este não é o seu habitat natural. Seria como analisar um leão numa 
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jaula, ao invés de livre numa savana – o seu comportamento será diferente, 

inegavelmente60. 

Nas pesquisas conduzidas pelo sociólogo, então, de plano, rechaça-

se a concepção biológica de criminoso, uma vez que ele reconhece que traçar 

o seu perfil, levando-se em conta os aspectos físicos – e extrair destes dados 

conclusões deterministas – é assaz infundado, pois nem todos os 

enclausurados são, de fato, delinquentes, bem como nem todos os 

delinquentes se encontram enclausurados. As pretensões de Sutherland 

transbordavam a simples ilustração do criminoso, consistindo em estudo mais 

aprofundado, no que visa a compreender o comportamento desvirtuado e, 

assim, apresentar uma nova teoria do delito acompanhada de proposta de 

prevenção ao crime em seu bojo. Foi neste momento que Sutherland depositou 

as suas energias no fato de que o sistema penal lançava mão de critérios 

socialmente seletivos, no que uma camada social era privilegiada e 

praticamente inalcançada, enquanto que as classes mais desfavorecidas eram 

alvos constantes do aparato penal estatal61. Estavam postas as bases para a 

construção do carro-chefe da sua pesquisa: o crime de colarinho branco62.  

O critério criminológico – retomando a tentativa de conceituação do 

tema – consiste no recurso a esta construção de Edwin Sutherland, em que se 

define o Direito Penal Econômico, considerando-se aqueles que viriam a ser os 

autores do fato, qual a sua classe social e o poder que exercem na sociedade.  

Ainda que sirva de um marco para o soerguimento autônomo da 

disciplina do direito penal secundário, o critério criminológico apresentado por 
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 Idem, ibidem. p. 22. 
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 O mais importante é que Edwin Sutherland observou que isto não significava 
dizer não haver crimes nos estratos mais altos da sociedade, mas, sim, que 
não havia o seu alcance pelo sistema penal. O autor constata que existia maior 
resistência para permitir que ao criminoso de colarinho branco fossem-lhe 
destinadas sanções penais e, quando o eram, tinham outra natureza. Este 
aspecto é também abordado por Juan Basoco, no seguinte excerto: “La 
intervención penal en el ámbito de la economia suscita, inicialmente, las 
reservas que vienen acompanhando a la criminalización del delicuente de 
cuello blanco, paradigmaticamente representado por el empresario. Lo que 
provoca la inhibición penal inherente a la consideración, banal, de que 
criminalizar a quien aparece, además de como infractor, como creador de 
riqueza, no tendrá más efecto que el de cegar las fuentes del progreso social”. 
BASOCO, Juan Ma Terradillos. Op. Cit. p. 12. 
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Sutherland não deve servir para a conceituação do que viria a ser o Direito 

Penal Econômico propriamente. É de se notar que o caminho percorrido é o 

reverso, senão se veja. Para se descobrir o que viria a ser o Direito Penal 

Econômico, bastaria, pelo critério aqui abordado, identificar a classe a que 

pertenceria o autor do fato em questão. Ainda assim, o conceito restaria 

absolutamente amplo e incerto63. Se partíssemos desta premissa, qualquer 

injusto penal que porventura fosse praticado pelos sujeitos abrangidos por 

Sutherland em sua obra poderia ser estudado como pertencente ao Direito 

Penal Econômico, o que, de fato, estaria negando a sua autonomia64. 

Dadas as críticas que sofreu o posicionamento unicamente 

criminológico, ainda carece de critério determinante o Direito Penal Econômico. 

Daí, surge a (também criticada) perspectiva criminalística. 

 

2.2.2.2. Critério criminalístico: a valorização procedimental. 

 

Na perspectiva criminalística, dever-se-ia identificar o direito penal 

secundário através de métodos voltados à análise do procedimento a ser 

obedecido – as condutas apenas deveriam ser processadas e julgadas por 

processos especiais.  

A razão de ser para que se adote tal metodologia de delimitação do 

tema dá-se em função da complexidade existente em crimes econômicos, o 

que, per si, daria seus destaque e unicidade. Jorge de Figueiredo Dias e 

Manuel da Costa Andrade traçam como crítica a este critério a valorização 

exacerbada de uma característica pontual e não determinante da criminalidade 

econômica, o que resultaria no afastamento deste método para a distinção do 

tema:  

 

Tratar-se-ia de crimes patrimoniais qualificados apenas pela 
complexidade da sua prática e, consequentemente, da sua 
investigação. É uma perspectiva igualmente inadequada. Eleva à 
categoria de nota essencial dum fenómeno uma sua característica 
(apenas) normal e que, por isso, não satisfaz as exigências da 
dogmática e da política criminal

65
. 
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Por sua vez, Andrei Schmidt faz consideração importante acerca da 

temática, ao aduzir:  

 

Semelhante crítica pode ser feita às tentativas de definição 
processual dos crimes econômicos com base na complexidade da 
investigação e na previsão de recursos tecnológicos para a instrução 
probatória, normalmente justificadas, de forma temerária, numa 
transposição historicamente contextualizada da ‘teoria da associação 
diferencial’ para as novas formas de desvio. O necessário 
aparelhamento do sistema punitivo diante da criminalidade 
contemporânea é uma exigência que há de recair também sobre o 
núcleo rígido do direito penal (pense-se, por exemplo, em crimes de 
furto praticados pela internet)

66
. 

 

A construção teórica de Sutherland – explanada linhas acima – 

indubitavelmente, representou grande avanço para a construção científica da 

matéria sub examine, todavia, ao mesmo tempo, promoveu o seu 

engessamento67. Aparentemente, de tão importante que se tornou a concepção 

social e criminológica da criminalização de colarinho branco do autor promoveu 

uma espécie de comodismo quanto ao tema, como se fosse verdade absoluta 

e, por conseguinte, obstaculizando o seu desenvolvimento. 

Isto é o que ocorre no presente tópico, no que tange à sugestão 

criminalística de conceituação do Direito Penal Econômico, afinal, valoriza-se, 

por demais, um aspecto pontual desta criminalidade, dando tamanha 

importância que passa a ser critério distintivo. Ora, não deve ser diferente o 

caminho, senão pelas críticas à construção e tentativa de conceituação mais 

adequada. 

 

2.2.2.3. Conceito formal de Direito Penal Econômico: a ligação entre o 

Direito Penal e a Política Econômica. 
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Após a breve explanação acerca das diversas incursões teóricas em 

busca da escorreita conceituação da matéria e, sobretudo, diante dos seus 

pontos frágeis, cumpre apresentar o que se entende pela definição que mais se 

adequa às pretensões deste trabalho e declinar as suas razões. 

Fato incontroverso é que este sub-ramo do Direito Penal ganha 

unicidade pelo seu objeto, qual seja, atividades que se dão no âmbito da ordem 

econômica. Todavia, isto, por si só, não transparece a amplitude desta seara 

jurídico-penal, como se pode depreender da afirmação de Raúl Cervini: 

 

En una primera instancia se ha definido al Derecho penal económico 
como aquella rama del Derecho penal cuya función es la protección 
del orden económico dirigido o intervenido directamente por el 
Estado. Sin embargo, esta posición no sólo confunde el concepto de 
orden económico con una determinada forma de intervención estatal 
en la economía, sino que además reduce exageradamente los límites 
del Derecho penal económico a las infracciones fiscales, monetarias, 
de contrabando y a las que afectan la determinación y formación de 
los precios, aislándolo de aquellos casos en que el Estado renuncie a 
intervenir en el ámbito de la economia.

68
 

 

Conforme se infere do excerto colacionado, por vezes, busca-se 

definir a matéria resumindo-a ao seu objeto, num recurso simples à locução 

vaga da “ordem econômica”. Este mecanismo não é adequado para a visão da 

matéria aqui desejada, todavia, ainda assim, cumpre elucidar o que se deve 

entender pela expressão em exame. Neste sentido, Andrei Zenkner Schmidt 

advoga na seguinte tese: 

 

O objeto do DPE, nesse sentido, é a ordem econômica enquanto 
planificação estatal de ordenação econômica da vida social. Escapam 
do seu alcance – pelo menos enquanto proteção jurídica direta – 
todos os direitos públicos subjetivos, “econômicos” ou sociais, porque 
já tutelados através de outras áreas específicas da parte especial do 
direito penal.

69
 

 

A planificação estatal à qual faz menção o autor em destaque 

confere critério diferenciador do que viria a ser direito econômico dos direitos 

públicos subjetivos e isto serve, por conseguinte, ao exame do que se entende 

por direito econômico e ordem econômica.  

                                                           
68

 CERVINI, Raúl. Derecho Penal Económico. Perspectiva integrada: Portal do Centro de Investigação 
Interdisciplinar em Direito Penal Econômico, 2008.p. 2. 
69

 SCHMIDT, Andrei Zenkner. Op. Cit. p. 41. 



32 
 

Por vezes, há interpretações que tratam ambos como sinônimos – o 

que não é adequado. Os direitos econômicos, primeiramente, não devem ser 

confundidos com os direitos públicos subjetivos – como seria tratar o direito à 

propriedade como direito econômico. Para se desvendar o que seriam os 

direitos econômicos, deve-se partir da premissa de que os direitos públicos 

subjetivos têm restrições (como o direito à propriedade encontra o seu limite na 

sua função social) e estas são conferidas quando da planificação estatal da 

economia. Conferir o exame do direito público subjetivo acrescido das 

limitações que são inerentes ao Estado Democrático e Social de Direito dá ao 

direito público subjetivo a sua conotação constitucional – o que, em outras 

palavras, significa dizer que terá tratamento de direito econômico70.  

A ordem econômica, então, mais simplificadamente, seria a 

amálgama dos direitos econômicos, já com a superação da fase da 

planificação estatal pela qual deverão passar e o reconhecimento da sua 

independência conferirá ao direito penal secundário que lhe é destinado a 

autonomia necessária para o seu estudo específico. Se assim não o fosse, 

repete-se, não seria necessário – ou até mesmo cabível – debruçar-se sobre o 

Direito Penal Econômico apartadamente.  

Com efeito, definida a ordem econômica não se tem a conceituação 

da matéria da forma mais satisfatória a este estudo. Socorrer-se do objeto do 

Direito Penal Econômico a fim de conceituá-lo termina por provocar a omissão 

de algumas críticas que a ele devem ser destinadas – sobretudo, no que tange 

ao Direito Penal Tributário, que é o cerne deste escólio.  

O Direito Penal Econômico, então, está a serviço do Estado para a 

preservação da ordem econômica. O recurso ao Direito Penal consiste numa 

das medidas utilizadas pelo Estado para o controle das relações de circulação 

de riqueza na sua economia. Lançar mão do direito penal secundário para tal 

tutela, então, nada mais é do que uma das medidas existente no plano de 

diretrizes estatal. A matéria faz parte do planejamento político nacional – é o 

que se infere de Manoel Pedro Pimentel: 

 

O Direito penal econômico, portanto, é um sistema de normas que 
defende a política econômica do Estado, permitindo que esta 
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encontre os meios para a sua realização. São, portanto, a segurança 
e a regularidade da realização dessa política que constituem 
precipuamente o objeto jurídico do Direito penal econômico

71
. 

 

O posicionamento defendido pelo autor serve de direcionamento à 

conceituação que se entende mais ajustada à finalidade aqui pretendida. Isso 

porque, supera o olhar restrito ao Direito Penal Econômico como tutela à ordem 

econômica, mas aponta para a opção de cunho político que é sobrelevar este 

como bem jurídico passível de tutela jurídico-penal. Então, necessário se faz 

vislumbrar a amplitude do Direito Penal Econômico, para além da proteção da 

ordem econômica, a fim de que se debata a matéria em sua inteireza.  

Neste momento, cumpre antecipar que, para a conceituação mais 

satisfatória do Direito Penal Econômico – no contexto da política econômica e 

das suas finalidades -, socorre-se da construção teórica de Andrei Zenkner 

Schmidt, pois se trata da mais próxima aos fins neste trabalho desejados. 

 É dizer, deste modo, que a visão restritiva do bem jurídico do Direito 

Penal Econômico como apenas a ordem econômica deixa de levar em 

consideração interações mais amplas e que são determinantes à matéria: 

 

“(...) a dimensão exata do bem jurídico protegido pelo DPE é dada, 
num primeiro momento, pelo exame da juridicidade que recai sobre a 
relação entre Estado e economia (conforme visto no item anterior), 
mas, num segundo momento, pela análise das estratégias políticas 
que estão à disposição do Estado nesse relacionamento”

72
. 

 

A ideia que se pretende sedimentar, quando desta proposta de 

conceituação do Direito Penal Econômico, consiste na negativa de 

contentamento com apenas o recurso à ordem econômica, como se isso fosse 

o bastante, pois, conforme se observa, deixa escapar, aos olhos de quem se 

dedica ao estudo da matéria, os fins para os quais está destinado este ramo 

jurídico-penal. A consequência deste ocultamento é o impedimento de se 

enxergarem fundamentos para críticas importantes que se destinam à 

matéria73. 
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 PIMENTEL, Manoel Pedro. Op. Cit. p. 21. 
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 SCHMIDT, Andrei Zenkner. Op. Cit. p. 42. 
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 É o que se extrai dos dizeres de Luigi Ferrajoli: “Nos últimos 20 anos, nossa política criminal foi sempre 
uma política de emergência não amparada por qualquer desenho teórico, privada de todas as 
dimensões axiológicas, e cujo resultado foi um direito penal máximo, ao mesmo tempo inflacionário e 
inefetivo e uma justiça que golpeia reiteradamente o pequeno desvio. Uma política caracterizada em 



34 
 

O Direito Penal Econômico é uma alternativa política que tem sido 

cada vez mais comum em diversos ordenamentos jurídicos, em decorrência da 

necessidade de, atualmente, não mais se permitir o crescimento econômico 

desenfreado e desregulado, mas estar-se pautando pela evolução salutar da 

economia nacional. Neste sentido, segue o autor: 

 

As crises econômicas que assolaram a economia global nos últimos 
anos têm demonstrado que uma economia sólida, hoje, não é aferida 
apenas a partir de sua capacidade de gerar riqueza, senão também 
quando a geração dessa riqueza ocorra de forma compreensível e 
relativamente controlável. Nesse sentido, a política econômica stricto 
sensu, em países de economia aberta e com satisfatória densidade 
democrática, deve assegurar a liberdade a um mercado que, em 
contraprestação, tem de mostrar-se saudável e transparente para 
prosseguir sendo livre

74
. 

 

A política econômica abrange algumas ramificações e que facilitam 

na sistemática de entendimento do objeto do Direito Penal Econômico: 

 

(...) entende-se por crime econômico todo tipo de ilícito legalmente 
estabelecido, num dado ordenamento jurídico, que tenha por função a 
proteção supraindividual da ordem econômica lato sensu (política 
econômica stricto sensu, políticas de renda, monetária, fiscal, 
financeira e cambial)

75
. 

 

As diferentes políticas econômicas servirão para dar o recorte 

específico ao Direito Penal Econômico e seus sub-ramos – como é o caso dos 

crimes contra o Sistema Financeiro, contra a Ordem Econômica, Lavagem de 

Capitais e, tratando especificamente do presente trabalho, os crimes contra a 

Ordem Tributária.76 

                                                                                                                                                                          
todos os níveis por uma fuga de responsabilidade que se expressa num conjunto de delegações à prisão. 
A doutrina penalística parece haver abdicado de seu papel crítico e projetual de suas origens iluministas 
se contenta hoje, em nome de um manifesto juspositivismo, em contemplar a legislação existente. A 
legislação, privada de uma remissão axiológica e vinculada unicamente à política conjuntural, abdicou, 
por sua vez, da finalidade de escolher os bens fundamentais merecedores de tutela penal, despejando 
sobre a jurisdição funções de controle sobre as infrações mais variadas, inclusive aquelas que deveriam 
estar sujeitas a controle político e administrativo. A jurisdição, finalmente, delegou por sua vez a 
determinação concreta da pena na fase de execução, confiando a finalidade de adequar o conteúdo e a 
duração à improvável valorização da personalidade do condenado e às contingentes exigências de 
governo do cárcere”. FERRAJOLI, Luigi. A Pena em uma Sociedade Democrática. In: Discursos Sediciosos 
Crime, Direito e Sociedade. ano 7, n.12, 2º semestre/2002. Rio de Janeiro: Revan, 2002, p. 38. 
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 SCHMIDT, Andrei Zenkner. Op. Cit. p. 48. 
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 Idem, ibidem. p. 50. 
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 Idem, ibidem. p. 50. 
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Nesta senda, resta claro que o Direito Penal Econômico consiste no 

ramo jurídico-penal voltado à tutela da ordem econômica lato sensu e está em 

consonância aos direcionamentos político-econômicos da nação. Esta relação 

estreita com a política – ainda mais patente do que a constatada com o Direito 

Penal Tradicional – em se tratando de economia (e em virtude da sua 

constante mutação no mundo globalizado), repercute num perigoso cenário de 

mutabilidade deste direito penal secundário e, perigosa e inadequadamente, 

fazem com que a matéria seja suscetível à maleabilidade juntamente com as 

oscilações econômicas, gerando insegurança para a seara do Direito em que 

mais se deve repudiá-la, qual seja, a jurídico-criminal. 

Opta-se por tecer tais considerações sobre o Direito Penal 

Econômico e elucidar a sua relação umbilical com a política econômica, uma 

vez que, em se tratando do Direito Penal Tributário – cerne do presente estudo 

– isto é ainda mais palpável. Assiste-se, no caso específico do Brasil atual, a 

um enrijecimento da tributação que recai sobre os ombros dos contribuintes, a 

fim de trazer um equilíbrio no balanço econômico e das contas públicas. A 

arrecadação tributária é o caminho mais curto a se pensar para o aumento da 

receita e esta sanha arrecadatória, a fim de garantir a sua eficácia, reverbera 

nos órgãos de repressão ao crime, que servirão como uma das formas (mais 

drásticas, é de se frisar) de garantir a contribuição. 

Não se poderia, então, para se falar de Direito Penal Tributário (e 

apresentar as críticas doravante delineadas), olvidar-se ao nascedouro do 

Direito Penal Econômico que, na sua inteireza, corresponde aos intentos 

político-econômicos dos Estados.  

Confiando, pois, ter fincado as premissas para o estudo, com a 

superação da abordagem introdutória acerca do Direito Penal Econômico, 

passar-se-á ao recorte temático atinente ao Direito Penal Tributário, que faz 

parte do bojo daquele, com as suas características específicas, mas, também, 

já em atenção a tudo o quanto esboçado nas linhas pretéritas. 
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3. ANÁLISE ACERCA DO DIREITO PENAL TRIBUTÁRIO: CRIMES 

PREVISTOS NA LEI 8.137/90 E SUAS PARTICULARIDADES. 

 

Após a devida explanação acerca de alguns conhecimentos 

importantes do Direito Penal, dever-se-á tratar, de igual modo, sobre os crimes 

tributários. 

É indiscutível que a sociedade moderna vive num contexto 

completamente diferente do de outrora. Ademais, muito provavelmente, era 

inimaginável a revolução pela qual passou o mundo e as sociedades. 

Atualmente, não há limites para as informações, produção, comércio 

e economia de modo geral. As barreiras físicas foram superadas, 

principalmente, em decorrência da criação e fortalecimento da rede mundial de 

computadores (internet).  

Esta superação de barreiras, tanto no campo da informação, quanto 

na própria economia, dá ideia de unidade do globo. É, então, a materialização 

do que se chama de “globalização”. 

Evidentemente, este novo cenário internacional e o fortalecimento da 

economia, como bem apontou Jesus-Maria Silva Sánchez, exigem alteração no 

campo do Direito. Não é diferente quanto ao Direito Penal. A criminalidade 

mudou, acompanhando o ritmo ditado por todos estes fatores. A concepção de 

crime, hodiernamente, ganha os contornos de “organização”, tal qual se 

poderia vislumbrar a configuração de uma pessoa jurídica, falando-se em 

criminalidade organizada. Indo além, exige-se do legislador e do próprio 

Estado, reflexamente, proteção maior às relações econômicas, evitando-se 

grandes prejuízos. Desenvolve-se, então, a concepção de criminosos 
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poderosos, inseridos na sociedade de poder – conhecidos como criminosos do 

colarinho branco77 - praticando delitos econômicos78. 

É neste contexto que se inserem os crimes contra a ordem tributária. 

Atualmente, encontram-se versados na Lei n. 8.137/90, em seus artigos 1º, 2º 

e 3º, envolvendo os delitos praticados pelos particulares (arts. 1º e 2º) e pelos 

funcionários públicos (art. 3º). 

No entanto, a previsão legal não é o bastante, ensejando diversas 

discussões. Tentar-se-á, neste momento, sintetizá-las e apresentar as mais 

relevantes para este trabalho. 

 

3.1.1. Direito Tributário Penal e Direito Penal Tributário. 

 

O que se pretende, neste instante, é fazer algumas distinções, 

demonstrando não se tratarem de situações idênticas. 

Primeiramente, deve-se perceber que a ordem das palavras indica 

qual a qualificadora uma da outra. Em primeiro plano, tem-se o Direito 

Tributário vinculado à noção trazida pela palavra “penal”, enquanto que, no 

segundo, é o oposto. 

Diz-se Direito Penal Tributário, em virtude da antecedência lógica do 

fato tributário, imprescindível à configuração do crime79. O crime tributário 

consiste em espécie do gênero dos crimes80. 
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 Sobre o tema, cumpre colacionar anotações de Cinthia Rodrigues Menescal Palhares, ao 
desenvolver o raciocínio acerca da criminalidade dos poderosos: “Nos Estados Unidos da 
América, em 27 de dezembro de 1939, Ed H. Sutherland, em seu discurso de posse como 
presidente da Sociedade Americana de Sociologia, publicado sob o título de White-Collar 
Criminality (ASR, 5, 1940), concluiu que a delinquência não era praticada apenas pelos 
indivíduos pertencentes às camadas mais baixas, mas também por respeitáveis cidadãos, que 
ocupam o topo da pirâmide social, geralmente no exercício de sua atividade profissional, 
espraiando-se pelo contrabando, sonegação fiscal e, até mesmo, terrorismo”PALHARES, 
Cinthia Rodrigues Menescal. Crimes tributários: uma visão prospectiva de sua despenalização. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 39. 
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 Os efeitos destes novos crimes não se restringem ao campo econômico, no entanto. Silva 
Sánchez, neste sentido, assevera: “Desde el punto de vista material, la criminalidad de la 
globalización es criminalidad de sujetos poderoso, caracterizada por la magnitud de sus 
efectos, normalmente económicos, pero también políticos y sociales. Su capacidad de 
desestabilización general de lós mercados así como de corrupción de funcionarios y 
gobernantes son rasgos asimismo notables” SÁNCHEZ, Jesús-María Silva. El derecho penal 
ante la globalización y la integración supranacional. In: PRADO, Luiz Regis; DOTTI, René Ariel 
(Coord.). Doutrinas Essenciais. Direito Penal Econômico e da Empresa, vol. I. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 115. 
79

 PALHARES, Cinthia Rodrigues Menescal. Op. cit. p. 53. 
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Desta celeuma, pode-se concluir que, para o Direito Tributário Penal, 

aplicar-se-ão todos os institutos do Direito Tributário, atrelando-lhes o caráter 

sancionador, próprio do Direito Penal. Em sendo assim, todos os princípios 

tributários deverão ser respeitados. O mesmo pode-se dizer quando do Direito 

Penal Tributário. Ou seja, os institutos conservam-se, somando-se algumas 

características da adjetivação.  

Desde já, cumpre, portanto, pontuar ser correta a afirmação de 

Cinthia Palhares, na passagem: “Todavia, o Direito Penal Tributário jamais 

poderá afastar-se da dogmática penal, posto que não existe de per si, ou seja, 

não goza de autonomia”81. Tendo isto em mente, veja-se. 

Enquanto o Direito Tributário Penal “ocupa-se do descumprimento, 

comissivo ou omissivo, de obrigações tributárias, principais ou acessórias”82 – 

imputando a tais condutas sanções de natureza administrativa – o Direito Penal 

Tributário abarca os crimes tributários, condutas típicas, ilícitas e culpáveis. 

Como consequência disto, deve-se chamar a atenção para uma diferença que 

deveria saltar aos olhos do leitor, de cunho processual: a competência para 

julgamento da questão. As infrações tocantes ao Direito Tributário Penal 

deverão ser apreciadas por um Juízo cível, ao passo em que, quando do 

Direito Penal Tributário, competirá ao Juízo criminal83. 

Outra distinção de extrema relevância a se observar é que, no 

âmbito do Direito Tributário, é admitida responsabilização objetiva do infrator, 

em decorrência de previsão expressa do art. 136, do CTN (“Salvo disposição 

de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária 

independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza 

e extensão dos efeitos do ato”), o que não se admite em sede de Direito Penal 

– e, por conseguinte, no Direito Penal Tributário. Neste ramo jurídico, a análise 
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 Com propriedade, sustenta Hugo de Brito Machado: “Essa questão, que pode parecer 
desprovida de consequências práticas, na verdade tem grande relevo quando se trata de saber 
se os princípios do Direito Penal são aplicáveis no trato de questões concernentes aos crimes 
contra a ordem tributária. Na verdade, porém, não faz sentido algum a pretensão de afastar os 
princípios do Direito Penal. O que se tem no caso é uma relação entre o gênero e a espécie. O 
crime é o gênero, enquanto o crime contra a ordem tributária é a espécie. Assim, admite-se 
que o legislador formule regras especiais aplicáveis à espécie, mas essas regras não podem, 
de nenhum modo, contraria aquelas que a Constituição estabelece como garantia do acusado” 
(MACHADO, Hugo de Brito. Crimes contra a ordem tributária. São Paulo: Atlas, 2006. p. 24). 
81

 PALHARES, Cinthia Rodrigues Menescal. Op. cit. p. 50. 
82

 Idem. p. 48. 
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 FÖPPEL, Gamil; SANTANA, Rafael. Crimes tributários: legislação penal especial em 
homenagem a Raul Chaves – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. pps. 16 e 17. 
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do elemento subjetivo (dolo ou culpa) é elementar à concepção de conduta 

delitiva. Portanto, enquanto no Direito Tributário Penal é permitida a 

responsabilidade objetiva, em sede do Direito Penal Tributário só há que se 

vislumbrar a responsabilidade subjetiva do infrator84. 

Distanciam-se ambas as matérias, também, quando se pode, em 

sede de Direito Tributário (Penal), conceber a transmissão da sanção 

imputada, segundo a redação do art. 134, do CTN85. No Direito Penal, isto é 

absolutamente rechaçado, ao passo em que vige o Princípio da Pessoalidade 

das penas86. 

Por fim, insta salientar constituir ponto de diferenciação entre o 

Direito Penal Tributário e o Direito Tributário Penal a análise da Culpabilidade. 

Para o primeiro, é imprescindível observar-se a culpabilidade, a fim de se 

determinar poder recair sobre o infrator (ou não) sanção penal. Em sentido 

diametralmente oposto, no Direito Tributário Penal, a análise da culpabilidade é 

irrelevante, podendo-se aplicar sanções ainda que “o sujeito não tenha 

capacidade de autoentendimento e de autodeterminação; ainda que ele não 

tenha consciência da ilicitude do fato e mesmo que não se lhe possa exigir um 

comportamento conforme o direito”87. 

Este último ponto fundamental para este trabalho, uma vez que se 

devem preencher, a todo momento, os requisitos atinentes ao Direito Penal, 

mesmo que se tratando de crimes tributários. 

Outra ponderação a ser feita, depois da diferenciação, gira em torno 

da utilização do Direito Penal, como forma de assegurar a arrecadação por 

parte do Estado. Pôde-se observar, desde as reflexões tocantes às obrigações 

                                                           
84

 É o que sustentam Gamil Föppel e Rafael Santana, ao afirmarem: “Esta, pois, é mais uma 
diferença entre os dois ramos, qual seja: enquanto o Direito Tributário Penal se pauta na 
responsabilidade objetiva, ausente qualquer análise acerca da presença de culpa na conduta 
praticada, o Direito Penal Tributário apresenta-se, em respeito ao Princípio da 
Responsabilidade Penal Subjetiva, em consonância com a ideia de tipicidade subjetiva 
(ocorrência de dolo ou culpa a ensejar a configuração da infração penal)” (FÖPPEL, Gamil; 
SANTANA, Rafael. Op. cit. p. 19). 
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 Sobre o tema, aduz Bernardo Ribeiro de Moraes: “A multa moratória (civil), os juros de mora 
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embora tenha caráter repressivo, não se extingue com a morte do infrator. Examinando o 
parágrafo único do art. 134 do Código Tributário Nacional, Zelmo Denari afirma que não 
repugna ao nosso ordenamento jurídico a transmissibilidade das multas fiscais ao sucessor” 
(MORAES, Bernardo Ribeiro de. Compêndio de Direito Tributário, 1997. In: FÖPPEL, Gamil; 
SANTANA, Rafael. Op. cit. p. 21). 
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tributárias, estar sempre o legislador voltado a garantir o recolhimento pelo ente 

público. Não é diferente quando da concepção do Direito Penal Tributário. 

Utiliza-se deste maquinário estatal e o temor que lhe é inerente, a 

fim de perfectibilizar a captação de verba. Para tanto, necessário se faz a 

criação de bem jurídico, a justificar a intervenção penal. 

 

3.1.2. Bem jurídico tutelado na previsão de crimes contra a ordem 

tributária. CONTROVÉRSIA E FRAGILIDADE DO INSTITUTO. 

 

A Doutrina pouco se ocupa em determinar, especificamente, o bem 

jurídico tutelado nos crimes tributários. De fato, filiam-se os doutrinadores à 

ideia de que o Direito Penal ocupa-se de tutelar bens e valores, tornando 

possível a paz e o convívio social, dando por superada discussão acerca do 

tema. 

No entanto, isto não deve ser admitido. 

Como bem se viu, linhas acima, todo crime tem razão de ser. A 

previsão legal de crime deve atender à necessidade de tutela de bem jurídico 

em específico: quando o legislador determinou a proibição do homicídio, visava 

tutelar o bem jurídico vida. 

Além disso, cumpre relembrar que o bem jurídico é anterior à norma, 

ocupando-se o legislador de tão-somente adequar conduta típica à proteção 

daquele que preexiste.  

Hugo de Brito Machado, então, na difícil tentativa de determinação 

do bem jurídico embutido nos crimes tributários, aduz consistir aquele na 

própria ordem tributária88. 

No entanto, seu posicionamento não resta absoluto na Doutrina, 

havendo aqueles que defendam que o Direito Penal Tributário visa proteger a 

arrecadação tributária89. 

Mais ousada e pertinente é a colocação de Cinthia R. Menescal 

Palhares, ao constatar: 
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“Todavia, considerando o tratamento legal da sonegação fiscal pela 
legislação brasileira, a impressão que se tem é que o interesse 
tutelado restringe-se apenas ao crédito tributário(...)”

90
. 

 

Noutras palavras, a autora tem a sensibilidade de interpretar os 

ditames legais como se indicassem o próprio crédito tributário como sendo o 

bem jurídico tutelado pela norma incriminadora. 

Como o presente estudo não intenta esgotar o assunto, por ora, é 

suficiente a explanação sobre o tema, tendo em vista que se voltará a abordá-

lo, no momento em que se averiguará duvidosa constitucionalidade dos crimes 

contra a ordem tributária. 

 

3.1.3. Extinção da punibilidade mediante o pagamento do tributo, o 

efeito do parcelamento da dívida fiscal, e a deturpação do 

instituto do arrependimento posterior. 

 

O regime tangente aos crimes contra a ordem tributária é peculiar 

neste ponto: é possível a extinção da punibilidade em decorrência do 

pagamento do tributo devido e o parcelamento da dívida repercutirá na 

suspensão da pretensão punitiva estatal, à luz do que dispõe a Lei n. 11.941/09 

– intitulada “REFIS IV”. 

Cumpre fazer análise, com brevidade, desta inovação legislativa. No 

entanto, antes se deverá tratar sobre o instituto do arrependimento posterior. 

Dispõe o art. 16, CP: 

 

“Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, 
reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia 
ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 
um a dois terços” 

 

Esta é a definição jurídica do que se entende por arrependimento 

posterior. 

Há que se notar que o instituto do arrependimento posterior é a 

tentativa, por parte do legislador, de estímulo à reparação do dano (ou 
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restituição da coisa) à vítima, o que denuncia a pretensão de gerar mais 

benefício à vítima, do que, efetivamente, ao agente da conduta91.  

Note-se ser exigido marco temporal para que se efetue a restituição 

da coisa ou reparação do dano (antes do recebimento da denúncia ou queixa) 

e, desta forma, se opere o arrependimento posterior, implicando, tão-somente, 

na redução da pena ao condenado 

Nos crimes contra a ordem tributária, o tratamento é completamente 

diferente, a despeito de o instituto ser basicamente o mesmo, não recebendo a 

nomenclatura. Veja-se. 

A Lei n. 8.137/90, em seu art. 14, previa, expressamente, causa de 

extinção da punibilidade do agente, quando fosse efetuado o pagamento do 

tributo (restituindo e/ou reparando o Erário Público, portanto), antes do 

recebimento da denúncia. Tal disposição mereceu elogios por parte de Hugo 

de Brito Machado92. 

A matéria sofreu diversas alterações legislativas – que não merecem 

ser abordadas, vez que não são objeto do presente trabalho – até que adveio a 

Lei n. 11.941/09. Em seu texto normativo, é expressa a previsão de suspensão 

da pretensão punitiva aos crimes versados na Lei n. 8.137/90 e a extinção da 

punibilidade com o advento do pagamento da exação. Para tanto, cumpre 

importar os dispositivos legais neste sentido: 

 

Art. 67.  Na hipótese de parcelamento do crédito tributário antes do 

oferecimento da denúncia, essa somente poderá ser aceita na 

superveniência de inadimplemento da obrigação objeto da denúncia.  

Art. 68.  É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente aos 
crimes previstos nos arts. 1

o
 e 2º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro 

de 1990, e nos arts. 168-A e 337-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal, limitada a suspensão aos débitos 
que tiverem sido objeto de concessão de parcelamento, enquanto não 
forem rescindidos os parcelamentos de que tratam os arts. 1

o
 a 

3
o
 desta Lei, observado o disposto no art. 69 desta Lei.  

Parágrafo único.  A prescrição criminal não corre durante o período 
de suspensão da pretensão punitiva.  
Art. 69.  Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos no art. 68 
quando a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o 
pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições 
sociais, inclusive acessórios, que tiverem sido objeto de concessão 
de parcelamento.  

                                                           
91

 SANTOS, Juarez Cirino dos. Op. cit. p. 410. 
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 MACHADO, Hugo de Brito. Estudos de direito penal tributário – São Paulo: Atlas, 2002. p. 
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Parágrafo único.  Na hipótese de pagamento efetuado pela pessoa 
física prevista no § 15 do art. 1

o
 desta Lei, a extinção da punibilidade 

ocorrerá com o pagamento integral dos valores correspondentes à 
ação penal.  

 

Em sendo assim, cumpre observar que o Estado não poderá lançar 

mão de qualquer medida a fim de punir o sujeito que incorreu nas condutas 

tipificadas na Lei n. 8.137/90, caso tenha havido o parcelamento da dívida, por 

disposição proibitiva expressa, versada no art. 67, da Lei n. 11.941/09, 

colacionado alhures. 

Noutro passo, o pagamento da dívida repercutirá na extinção da 

punibilidade (art. 69, Lei n. 11.941/09). 

Ante todas estas apresentações, torna-se evidente a desnaturação 

do instituto do arrependimento posterior, uma vez que o pagamento do débito 

tributário (e o seu parcelamento) constituem medidas a fim de reparar o dano à 

vítima (o Estado). No entanto, neste momento, esta reparação não implica na 

simples redução da pena, mas, sim, na extinção da punibilidade. 

 

3.1.4. Da (in)constitucionalidade dos crimes tributários. 

 

Reconhecidamente, a matéria concernente ao debate sobre a 

constitucionalidade dos crimes tributários não configura elemento central da 

discussão que se pretende travar no presente trabalho. Não obstante, não se 

deve omitir abordagem sobre o tema, vez que abarca extrema relevância.  

Já se fizeram pontuações acerca dos princípios que regem o Direito 

Penal Moderno e, em igual medida, apresentaram-se alguns conceitos que 

tocam ao Direito Penal Tributário, e aos crimes tributários, especificamente. 

Com isso, já é possível emitir opinião, bastando apenas concatenação de tudo 

que fora dito. 

Inicialmente, cumpre elucidar que as críticas dirigidas ao Direito 

Penal Econômico, tocantes à inconstitucionalidade do mesmo, também se 

adéquam ao Direito Penal Tributário. Neste ramo do Direito Penal, existe 

previsão normativa de crimes de perigo abstrato (quando, em verdade, deve 

haver crimes de dano, ou mesmo adotarem-se os de perigo concreto) e os arts. 

1º, 2º e 3º da Lei n. 8.137/90 encartam normas penais em branco, violando 
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claramente o princípio da legalidade, no verbete do nullum crimen, nulla lege 

certa. 

A tipicidade deve atender às funções de garantia, vislumbradas no 

Direito Penal moderno, servindo ao cidadão como uma forma de assegurar-lhe 

o entendimento da proibição da norma penal93. Contudo, é uma fuga a esta 

regra de garantia ao sujeito a previsão dos crimes contra a ordem tributária 

aqui versados. Para que se permita a correta interpretação da proibição 

insculpida nos dispositivos iniciais da Lei n. 8.137/90, o cidadão deverá recorrer 

a meios outros, dada a amplitude da tipicidade objetiva que a norma engloba. 

Sobre o tema, posiciona-se Gamil Föppel: 

 

“Desta mesma forma, como os elementos culturais são mais 
sofisticados e requintados, surge a necessidade de recorrer a ramos 
específicos do conhecimento. De fato, quando se fala em coisa 
móvel, objeto da civilização materialmente protegido pelo crime de 
furto, conceito amplamente difundido e percebido até que 
intuitivamente (bem de civilização), é desnecessário qualquer 
esclarecimento técnico mais aprofundado, daí porque o tipo penal 
não precisaria se socorrer de uma norma conceitual). O 
conhecimento, nestes casos, do objeto, á apriorístico. Quando, 
porém, o Estrado passou a tutelar bens imateriais, como modelo de 
produção, relações de consumo, bom funcionamento do sistema 
financeiro, a liberdade de concorrência, aí surge a necessidade de, 
em cada um destes casos, recorrer-se a experts e peritos nestes 
assuntos. Efetivamente, o legislador ordinário, enquanto integrante da 
civilização, bem domina os conceitos básicos. Quando, no entanto, 
precisa intervir na economia, precisará do auxílio de economistas; no 
meio ambiente, de ambientalistas; na ordem tributária, de contadores 
e técnicos de contabilidade”

94
. 

  

Portanto, ao recorrer-se o Estado a normas penais em branco, 

quando da disposição dos crimes contra a ordem tributária, está-se diante de 

situação em que é proporcionada arbitrariedade por parte do ente público, 

suprimindo as garantias do sujeito, em prol de assegurar a arrecadação das 

exações aos cofres públicos. Uma manifesta inversão dos valores. A 
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 Neste sentido, disciplina Gamil Föppel em sua tese de doutoramento: “A tipicidade tem, como 

principal função, a de garantia para o cidadão. A tipicidade é a materialização da legalidade. 
Para os bens jurídicos tradicionalmente tratados pelo direito penal, marcados pelo conceito de 
civilização, os elementos descritivos, meramente objetivos, cumprem, ordinariamente, a missão 
de definir, com precisão, os contornos do fato típico. O bem mais caro à civilização é a vida 
humana. A descrição do fato típico de homicídio – matar alguém – é suficientemente clara, de 
modo a permitir às pessoas que tomem conhecimento exato daquilo que foi proibido pelo 
legislador. Em casos tais, os elementos normativos e subjetivos especiais são verdadeiramente 
usados como complemento, como adereço à rígida estrutura do tipo penal incriminador”. 
FÖPPEL, Gamil. Op. cit. p. 151. 
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 FÖPPEL, Gamil. Op. cit. p. 152. 
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taxatividade, que era para servir de garantia ao cidadão, dá espaço às normas 

penais em branco, que constituem garantia ao Estado de previsão do que seria 

proibido. Esta volatilidade deve ser rechaçada do ordenamento jurídico pátrio, 

vez que não coaduna com as previsões constitucionais. 

Por outro lado, como bem pontuam Gamil Föppel e Rafael Santana: 

 

“A punição de um sujeito representa, sob a égide do contratualismo, 
uma limitação à liberdade do indivíduo. O ato de punir há de ter um 
determinado fundamento, razoável e plausível, que justifique a 
intervenção estatal na vida do indivíduo. Uma sanção sem motivação 
é um abuso intolerável”.

95
 

 

Diante de tal assertiva, poder-se-ia indagar: qual seria, então, o 

fundamento da previsão dos crimes tributários? 

Em busca da resposta a tal questionamento, devem-se voltar as 

atenções às finalidades do Direito Tributário, que giram em torno, tão-somente, 

da arrecadação. Neste contexto, equipara Ives Gandra da Silva Martins o 

cidadão a mero produtor. O produto concebido pelo indivíduo é destinado ao 

Estado e muito lhe interessa: 

 

“Ora, o contribuinte é apenas um produtor de tributos. Trabalha para 
sustentar-se e sustentar o Estado, assim como os detentores do 
poder. Sempre que é tentado a não pagar os impostos – e isto 
sempre ocorre quando a carga tributária devedora ultrapassa os 
limites do razoável – tem o Estado o mecanismo de repressão 
suficiente”

96
. 

 

Ao lançar mão do meio de repressão que está ao seu alcance, o 

Estado equipara o indivíduo a mero escravo, subserviente ao seu senhor, 

instaurando-se o que poderia ser visto como verdadeira ditadura fiscal97. Por 

óbvio, este meio de repressão trata-se, de fato, do Direito Penal que, como é 

cediço, constitui o meio mais gravoso e violento que está ao alcance do 

Estado. 
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 Neste sentido, prossegue Gandra: “De certa forma, os detentores do poder têm sempre a 
vocação de senhores feudais, tratando os contribuintes como singelos escravos da gleba, 
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Dentro deste contexto, viola o legislador diversos institutos 

elementares do Direito Penal. Institutos estes que, como já mencionado, 

servem para obstar o uso deste meio opressor ao bel-prazer do Estado. O 

primeiro a ser analisado é o bem jurídico. 

Dizer-se que o bem jurídico tutelado pelos crimes tributários é a 

ordem tributária constitui equívoco, segundo corrente à qual se filia, ao passo 

em que, como alude Davi Castro98, constitui flagrante previsão de tutela às 

funções estatais, colocando o Direito Penal como sendo recurso utilizado em 

prima ratio. 

Cumpre lembrar, o bem jurídico é vital à vida em comunidade e 

pertinente ao interesse individual (concepção pessoal de bem jurídico). Em 

sendo assim, como se poderia conceber a ordem tributária, como sendo bem 

jurídico? Qual o interesse individual relacionado? 

Inegavelmente, nenhum. Através da análise, poder-se-ia entender 

que o interesse individual seria vinculado de forma reflexa, indireta. No entanto, 

ainda assim, isto seria forçoso, haja vista a função de arrecadação atrelada ao 

Direito Tributário. 

Noutro giro, a tutela da ordem consiste, em verdade, num dos 

objetivos do Direito Penal. Na criminalização do homicídio, tutela-se a ordem 

social, por exemplo. 

Desta forma, não poderia ser entendida a ordem tributária como 

sendo bem jurídico, vez que não se trata de termo com fim em si mesmo, 

implicando em outras interpretações. A ordem tributária engloba um universo 

de diversos outros institutos: a arrecadação tributária, o Erário Público ou 

mesmo o próprio tributo. 

A tutela da ordem tributária, como já assentado, deve ser não o 

objetivo principal, mas, sim, o acessório. Por exemplo, poder-se-ia dizer que o 

bem jurídico tutelado pelos crimes tributários seria a arrecadação tributária (o 

que seria absurdo, como já mencionado anteriormente). Como reflexo desta 

pretensa e absurda tutela, proteger-se-ia a ordem tributária.  
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Caso não se dê delimitação a esta previsão de bens jurídicos por 

parte do legislador, pode-se dar azo à estipulação de tutela à ordem social, 

prevendo-se os mais absurdos tipos penais. 

Outrossim, ter-se o bem jurídico tutelado como sendo a função 

arrecadadora do Estado é absolutamente precipitado, como bem aponta Davi 

Castro Silva: 

 

“(...) a tutela dos bens jurídicos supraindividuais não foi exercida nos 
moldes de ultima ratio e sim de prima ratio (por exemplo, meio 
ambiente). O Direito Penal passou a ser o carro-chefe na resposta 
estatal dos riscos da modernidade, exercendo uma nociva função 
promocional. b) A seleção de condutas que vulneram bens 
jurídicos supraindividuais não tem sido feita de forma criteriosa, 
por vezes sob o pretexto de proteger interesses difusos 
relevantes, tem-se na verdade se tutelado meras funções 
estatais (funções de arrecadação, controle de movimentações 
financeiras, controle de tráfego e outras de mero caráter 
administrativo) (...)”

99
. Grifos insertos. 

 

Gamil Föppel menciona, em sua tese de doutoramente, a distinção 

que se daria entre os bens jurídicos imediatos e mediatos, sendo estes últimos 

os bens supraindividuais. Esta distinção muito interessa, haja vista que se 

poderia vislumbrar, justamente, a ordem tributária, eventualmente, como bem 

jurídico mediato. Para tanto, importante importar os dizeres do autor: 

 

“O bem jurídico imediato é o único que se incorpora ao tipo de injusto, 
sendo indispensável na parte objetiva de qualquer tipo, razão por que 
a violação ao bem jurídico imediato também precisará contar com a 
tipicidade subjetiva do agente. É a partir do bem imediato que se tem 
como analisar a função interpretativa das normas de direito penal 
econômico. O bem mediato não integra o tipo, a ele não se incorpora 
e em nada se relaciona com a função interpretativa. O bem mediato é 
imaterial, intangível. O bem mediato, no penal econômico, é sempre 
supra-individual; o imediato pode ser individual ou coletivo”

100
. 

 

Sobre esta ampliação do uso do Direito Penal e criacionismos 

jurídicos tocantes aos bens jurídicos, debruça-se Luiz Regis Prado, criticando 

lucidamente: “O uso excessivo da sanção criminal (inflação penal) não garante 

uma maior proteção de bens; ao contrário, condena o sistema penal a uma 

função meramente simbólica negativa”101
. 
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É o que se vê neste momento. Assacam-se os princípios penais 

(intervenção mínima, lesividade e fragmentariedade), em prol de se garantir 

mera arrecadação de tributos.  

A própria previsão de extinção da punibilidade pelo pagamento do 

tributo indica a volatilidade do bem jurídico tratado, havendo manifesta 

deturpação do instituto do arrependimento posterior102. Note-se que já é noção 

implícita, mas cumpre evidenciar, neste momento, que o Direito Penal deve 

também ser regido pela ideia de inércia. Ou seja, a partir do momento em que 

se constatou conduta típica, ilícita, culpável – e punível – o delito resta 

plenamente configurado. É dizer, se houve sonegação, o pagamento não 

deveria ter o condão de desfazer todo o caminho já percorrido. 

Esta possibilidade legal é uma forma de desnaturar as funções do 

Direito Penal, de sorte que não se pode confundir o pagamento da dívida fiscal 

com a pena. Esta distinção é evidente, a partir do momento em que se 

observam as penas previstas que são: “ 2(dois) a 5(cinco) anos e multa”; 

6(seis) meses a 2(dois) anos, e multa”, dentre outras. Portanto, o pagamento é 

instituto anômalo anterior à pena103. Logo, a pena sequer desempenha a sua 

função, pois sequer se chega até ela104.  

Este argumento quanto à deturpação das funções do Direito Penal 

serve não para fundamentar a inconstitucionalidade da previsão desses crimes 
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 Chama a atenção à deturpação das funções do Direito Penal Sylvia Helena Steiner: “Temos 

assistido ao crescente desvio do caráter do direito penal, historicamente subsidiário, para 
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versados na Lei n. 8.137/90, mas, sim, para colocar às escâncaras a fragilidade 

da previsão. 

O que se tem com a tipificação das condutas é a busca, por parte do 

Estado, do uso dos meios coercitivos e do terror105 (que são inerentes ao 

Direito Penal), a fim de ver assegurada a arrecadação tributária106, 

menosprezando-se importantes princípios penais. 

Diante de todos estes argumentos, é inegável a filiação à doutrina 

que alega a inconstitucionalidade da previsão dos crimes contra a ordem 

tributária. 

No entanto, há que se reconhecer que este argumento já foi, por 

diversas vezes, sustentado, não havendo qualquer alteração legislativa a seu 

favor. Deste modo, para o presente trabalho, deve-se admitir a 

constitucionalidade destes crimes. 

E, em sendo correspondentes à Constituição Federal de 1988, 

dever-se-á analisar sua tipicidade, ilicitude e culpabilidade, fazendo as 

correspondentes considerações. 
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 Neste sentido, destaca Gonzalo Rodríguez Mourullo: “La criminalización de la infracción 
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alguns se justificam pela finalidade a que se destinam, vale dizer, pela finalidade de aumentar a 
arrecadação”. MACHADO, Hugo de Brito. Op. cit. 224. 
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4. DA ANÁLISE DOS CRIMES TRIBUTÁRIOS EM CORRESPONDÊNCIA 

AO CONCEITO ANALÍTICO DE CRIME. 

 

O legislador penal brasileiro não se ocupou de definir o que viria a 

ser crime no Código Penal, abrindo espaço à construção doutrinária. Em sendo 

assim, filia-se Doutrina majoritária ao conceito analítico de crime, que define o 

delito como sendo fato típico, ilícito e culpável107.  

A análise destas três fases (conceito tripartido) do delito é gradual, 

só havendo que se cogitar ilicitude de um fato, caso ele seja típico, e 

culpabilidade, se houver a ilicitude. Portanto, não há que se pular etapas. 

Desta forma, como o presente trabalho visa fazer abordagem acerca 

da culpabilidade – em especial, a co-culpabilidade – nos crimes tributários, 

torna-se imprescindível fazer exposição, ainda que de forma sucinta, tocante à 

tipicidade e, em seguida, à antijuridicidade de tais crimes. 

 

4.1. DA TIPICIDADE. 

 

O modelo final de ação – que tem como seu maior difusor Hans 

Welzel – foi capaz de incluir, desde a análise da tipicidade, elementos 

subjetivos: dolo e culpa108. Como consequência, atualmente, a tipicidade pode 

ser vislumbrada como objetiva e subjetiva, comportando, na sua parte objetiva: 

ação ou omissão, resultado correspondente ao que prevê o dispositivo legal, 

nexo de causalidade; enquanto que, na parte subjetiva, existem o dolo e a 

culpa. 
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 A respeito do surgimento do conceito analítico de crime, assevera Cezar Roberto Bitencourt, 
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Em se tratando dos delitos contra a ordem tributária, há que se fazer 

algumas ponderações de relevância, no que concerne ao estudo da tipicidade. 

 

4.1.1. Tipicidade objetiva. 

 

Quanto à tipicidade objetiva dos delitos contra a ordem tributária, em 

especial, os delitos praticados pelos particulares (versados no art. 1º e 2º da 

Lei n. 8.137/90), há que se registrar a essencialidade da fraude, para que se 

possa vislumbrar a prática de tais delitos. Veja-se. 

Falar que a fraude é pressuposto para o crime tributário, por vezes, 

pode até parecer desnecessário, uma vez que já está incutida, no senso 

comum, a ideia de que o sonegador de imposto (figura que maior representa os 

praticantes dos delitos tributários) é um falsário.  

No entanto, há setor da Doutrina que sustenta, erroneamente, que a 

criação de delitos contra a ordem tributária consistiria em possibilidade de 

prisão por dívida, o que seria manifestamente inconstitucional por ferir o 

disposto no art. 5º, LXVII, da Carta Magna de 1988. Por óbvio, caso fosse 

prisão por dívida, seria ululantemente inconstitucional, o que não é o caso. Por 

tal razão, resta provado que o tema não é dispensável para esta exposição, 

merecendo algumas linhas deste trabalho. 

Em verdade, os crimes contra a ordem tributária têm o traço 

distintivo da prisão por dívida, em razão do fato de haver a necessidade da 

falsidade109, que será absorvida pelo seu crime principal – o próprio crime 

tributário110. 

Isto foi objeto do Habeas Corpus n. 72584/RS, julgado pelo Supremo 

Tribunal Federal em 1995, da relatoria do Ministro Marco Aurélio. Para o 
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 Encontraria respaldo legal, portanto, a previsão de prisão para os crimes contra a ordem 
tributária, com base em interpretação análoga ao que prevê a Súmula n. 17, do Superior 
Tribunal de Justiça. Neste sentido, são os ensinamentos de Gamil Föppel e Rafael Santana, 
quando asseveram: “Registre-se, pois, que, nos crimes tributários, não há que se falar em 
prisão civil por dívida: são crimes praticados mediante falsidade, sendo aplicável ao caso, em 
analogia, a Súmula n. 17 do STJ, razão pela qual os crimes tributários ordinariamente 
absorverão a falsidade que lhes é inerente”. (FÖPPEL, Gamil; SANTANA, Rafael. Op. cit. p. 
51). 
110

 Na mesma linha intelectiva, afirmam os dois autores, a respeito da absorção e da conduta 
vinculada dos crimes tributários: “Os crimes tributários, como já se asseverou, são todos 
praticados mediante falsidade, são, pois, crimes de conduta vinculada. À falsidade se aplica, 
por analogia, a mesma regra prevista na Súmula n. 17, do STJ; é dizer, em regra, a falsidade 
fica absorvida pelo crime-fim”. Idem, p. 56. 
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presente trabalho, de muita valia é a manifestação do Ministério Público 

Federal, que opina pela atipicidade da conduta e sobreleva a importância da 

fraude, ao aduzir, ipsis literis: “sem dúvida, é elementar à caracterização do 

delito de sonegação fiscal a fraude, absolutamente inexistente no caso 

presente”111. 

Em comentário sobre o mesmo julgado, manifesta-se Hugo de Brito:  

 

“Pelo que já foi exposto, demonstrado está, à saciedade, que a fraude 
há de ser considerada sempre como elemento essencial à integração 
do tipo penal, no crime de supressão ou redução de tributo, definido 
pelo art. 1º, e seus incisos, da Lei n. 8.137/90”

112
. 

 

É acertada a afirmação do doutrinador Hugo de Brito, no entanto, 

não deve ser restringido o raciocínio ao disposto no art. 1º, e seus incisos, 

como se poderia depreender do texto colacionado. Note-se que no art. 2º da 

Lei n. 8.137/90 a falsidade ainda se faz expressa no inciso I, e pode ser 

deduzida nos incisos II, IV e V, não se aplicando, portanto, apenas ao inciso III: 

 

 Art. 2° Constitui crime da mesma natureza:  
        I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, 
bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou 
parcialmente, de pagamento de tributo; 
        II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de 
contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito 
passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos; 
        III - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte 
beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou 
deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal; 
        IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, 
incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou 
entidade de desenvolvimento; 
        V - utilizar ou divulgar programa de processamento de dados 
que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir 
informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à 
Fazenda Pública. 
        Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

 

O inciso II nada mais é do que uma forma de fraude, na qual o 

sujeito deixa de pagar o que deve ao Erário. O mesmo pode ser dito do inciso 

IV. Quanto ao inciso V, é evidente a fraude, uma vez que o programa a que faz 

alusão o mencionado dispositivo consiste numa das formas de permitir a fraude 
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 STF HC 72584/RS. 
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 MACHADO, Hugo de Brito. Estudos de Direito Penal Tributário. São Paulo: Atlas, 2002. p. 
34. 
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ao sistema de arrecadação, o que nos conduz, ao fim das contas, à comentada 

fraude e sua essencialidade nos crimes tributários. 

Portanto, como reza o adágio que toda regra comporta exceção, 

pode-se traçar como regra para os delitos tributários a presença indispensável 

da fraude, enquanto que a exceção far-se-ia no inciso III. 

Atentam-se alguns autores (como Manoel Pedro Pimentel113 e Gamil 

Föppel e Rafael Santana114) ao fato de, no Código Penal, já existir cominação 

de pena à prática de determinados falsos, o que poderia ensejar a 

desnecessidade de previsão de delitos tributários em específico. Todavia, 

conforme raciocínio já apresentado quando da (in)constitucionalidade dos 

crimes tributários, há que se observar que tal discussão aparenta ser tratada 

como despicienda, em virtude da continuidade de ações penais deflagradas 

pelos órgãos de acusação e as consequentes condenações. 

Ao se fazer abordagem acerca da fraude necessária ao crime 

tributário, recai-se, então, na relevante distinção entre elisão, evasão e 

planejamento tributário, o que será abordado já em seguida. 

 

4.1.1.1. Da elisão, evasão e planejamento tributário. 

 

Em razão da recente exposição acerca da exigência da fraude para 

o cometimento de crimes tributários, cumpre fazer, de logo, abordagem tocante 

à evasão fiscal. Veja-se porquê. 

Desenvolve o raciocínio acerca da evasão tributária Rubén Sanabria 

aludindo que: 
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 Aduziu o autor que “todas as figuras contempladas nesta Lei descrevem condutas típicas já 
previstas em dispositivos do Código Penal vigente”, dando enfoque ao que dispõe a Lei n. 
4.729/65, sendo que o raciocínio poderá ser estendido à Lei n. 8.137/90, inclusive, por serem 
muito similares. Manoel Pedro Pimentel apud SCHOLZ, Leônidas Ribeiro. Sonegação fiscal e 
crimes contra a ordem tributária. In: PRADO, Luiz Regis; DOTTI, René Ariel (Coord.). Doutrinas 
Essenciais. Direito Penal Econômico e da Empresa, vol. V. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2011. p. 465. 
114

 Sustentam os autores: “A opinião aqui defendida é no sentido de que a incriminação 
autônoma da matéria de fraude tributária é, seguramente, apenas uma manifestação simbólica 
do Direito Penal, carente de qualquer pressuposto da intervenção penal. muito melhor seria, 
para o cidadão e para a sociedade, que a punição ocorresse a título da falsidade (seja 
ideológica, seja documental), que atualmente funciona como crime-meio para o delito 
tributário”. FÖPPEL, Gamil; SANTANA, Rafael. Op. cit. p. 57. 
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“Evadir proviene Del latín evadere que significa sustraerse, irse o 
marcharse de algo donde se está incluído. Aplicando este 
razonamiento AL campo tributario evadir va a tener el significado de 
sustraerse al pago (dolosamente o no) de un tributo que se adeuda. 
Em consecuencia la evasión tributaria es um concepto genérico que 
engloba tanto al ilícito tributario (infracción tributaria) ilícito tributario 
penal (delito tributario)”

115
. 

 

Noutro passo, cumpre importar dizeres sucintos e precisos de Hector 

Villegas sobre o tema:  

 

“La evasión fiscal es toda eliminación o disminución de un monto 
tributario producidas dentro del âmbito de un país por parte de 
quienes están juridicamente obligados a abonarlo y que logran tal 
resultado mediante conductas violatorias de disposiciones legales”

116 
 

Desta forma, indene de dúvidas o posicionamento do autor argentino 

quanto à flagrante ilegalidade da prática da evasão fiscal, de sorte que é uma 

forma de conduta que viola disposições legais. 

Esta atividade visa a redução de tributação, no entanto, não é 

permitida, visto que tem natureza ilícita, sendo uma forma de burla ao sistema 

tributário estatal. O sujeito praticaria determinado ato que enseja determinada 

tributação e, posteriormente a tal prática, utiliza-se de artifícios (fraudulentos, 

por vezes) para ocultar a incidência do tributo ou pagar a menor. Nesta linha, 

afirma Cinthia Rodrigues Menescal Palhares: 

 

“Em outras situações, porém, a tão perseguida economia fiscal tem 
origem na evasão, que consiste em não pagar ou pagar a menor 
exação possível, por meio de prática de atos após a ocorrência do 
fato gerador da obrigação tributária. Nesta hipótese, o contribuinte 
atua contra legem, seja através da economia ‘informal’, ‘clandestina’ 
ou ‘paralela’, seja através das práticas fiscais fraudulentas, como a 
apropriação indébita de tributos retidos e devidos por terceiros ou, 
sobretudo, fraudes na contabilidade fiscal (simulações e falsificações, 
destruições dolosas, emissão e incorporação de documentos falsos 
etc.)”

117
. 
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 SANABRIA, Rubén apud ESTARES, Daniel Irwin Yacolca. La evasión tributaria y su 
contraste en el delito tributario. In: PRADO, Luiz Regis; DOTTI, René Ariel (Coord.). Doutrinas 
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 PALHARES, Cinthia Rodrigues Menescal. Op. cit. p. 89. 
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Portanto, é esta atuação ilícita que consiste na evasão tributária. 

Esta, por sua vez, é a chave-mestra das infrações tributárias e dos delitos 

tributários.  

Em sentido diametralmente oposto, há o conceito de elisão fiscal. De 

imediato, insta salientar que Doutrina majoritária (como Cinthia Rodrigues 

Menescal Palhares118 e Gamil Föppel e Rafael Santana119) identifica a elisão 

fiscal como sendo o próprio planejamento tributário. Contudo, a similitude dos 

conceitos não é absoluta, havendo pontuação por parte da Doutrina de traços 

distintivos120. Primeiramente, discorrer-se-á à glosa da Doutrina majoritária 

(que trata a matéria como conceitos idênticos), para, em seguida, pontuar a 

exceção, juntamente com algumas críticas. 

A elisão fiscal significa forma lícita, encontrada pelo contribuinte, a 

fim de que possa obter menor carga tributária incidente sobre si. Como 

menciona Alberto Xavier, a elisão tributária seria uma forma de evitação de 

tributo (tax avoidance), quando diz: 

 

“Na ‘tax avoidance’ ou elisão do imposto, o particular consegue evitar, 
impedir, a realização do pressuposto de fato de um tributo, não 
praticando o ato jurídico que a lei arvorou em elemento da previsão 
ou praticando outro a que a mesma lei não atribui consequências 
fiscais”

121
. 

 

Coadunando com a tese, e de maneira bastante didática, assevera 

Menescal Palhares: 

 

“A elisão é, pois, um procedimento utilizado pelo contribuinte para 
alcançar uma carga tributária menor, recorrendo a ato ou negócio 
jurídico real, verdadeiro, sem vício de vontade, ou em seu suporte 
fático, sendo lícita e admitida pelo sistema jurídico brasileiro, dentro 
do princípio constitucional de liberdade (Constituição da República, 
art. 5º, II). Diz-se que a elisão tributária é eficaz quando realizada 
através de meios lícitos, ou sejam atos jurídicos não eivados de 
simulação, antes da ocorrência do fato gerador do tributo”

122
. 
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 PALHARES, Cinthia Rodrigues Menescal. Op. cit. p. 91. 
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 FÖPPEL, Gamil; SANTANA, Rafael. Op. cit. p. 29. 
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 Neste sentido, consultar MACHADO, Hugo de Brito. Op. cit. p. 274. 
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 XAVIER, Alberto P. A evasão fiscal legítima: o negócio jurídico indireto em Direito Fiscal. In: 
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Como é cediço, faz parte da natureza do povo brasileiro, talvez em 

razão de carga tributária exacerbada, ou mesmo por haver sistema tributário 

injusto123, a tentativa de esquivar-se da tributação. Isto é ainda agravado 

quando se trata da atividade econômica de uma empresa, por exemplo, que 

almeja otimização dos lucros e redução dos seus gastos, através de negócio 

fiscalmente menos oneroso124. Em sendo assim, faz parte do mundo comercial 

a busca por meios que sejam capazes de reduzir os gastos e aumentar os 

lucros. O que deve ser incentivado e permitido pelo próprio Estado, desde que 

executado em consonância com a legalidade, como o é o planejamento 

tributário (e, por conseguinte, a elisão fiscal). 

O planejamento consiste justamente nesta projeção feita pelo 

contribuinte a fim de que possa antever as possibilidades da tributação e fazer 

a melhor escolha – no caso, optando pela menos onerosa – não contrariando, 

importante observar a disposição legal. Poderia o contribuinte, então, atentar-

se às lacunas da lei125, a fim de planejar-se tributariamente. 

Noutro viés, todavia, Hugo de Brito Machado sustenta que se 

poderia distinguir planejamento tributário de elisão fiscal, debruçando-se sobre 

o propósito negocial, no que sustenta: 

 

“Entende-se como propósito negocial a motivação para a prática de 
atos empresariais que seja independente de efeitos tributários. Diz-se 
que existe propósito negocial na prática de um ato quando a razão 
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 MACHADO, Hugo de Brito. Op. cit. p. 202. 
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 Neste sentido: “Assim, por exemplo, a obtenção de um lucro pelo empresário pressupõe a 
prática de atos jurídicos que o tornem possível (‘verbi gratia’, a celebração de contratos de 
compra e venda, de fornecimento, de transporte); e, para a definição do lucro liquido tributável, 
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atos ou negócios jurídicos. Pode assim dizer-se que o negócio fiscalmente menos oneroso 
pode atuar na generalidade dos tributos integrados em dado sistema ou estrutura fiscal” 
XAVIER, Alberto P. Op. cit. p. 32. 
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 Hector Villegas defende à legalidade do planejamento tributário (intitulado de “economía de 
opción”), quando há o aproveitamento das lagunas da lei, definindo-o como evasão legal: 
“Evasión por aprovechamiento de lagunas légales: también se menciona como evasión legal la 
situación de aquel presunto contribuyente que aprovecha las lagunas légales derivadas de la 
negligencia del legislador y acomoda su asuntos em forma tal de evadir el impuesto ‘sin violar 
ningun texto ni disposición legal’. Es indudable que em este caso se produce uma confusión 
jurídica com relación a las situaciones analizadas. 
Si el supuesto ‘evadido’ aprovecha realmente las oscuridades o lagunas do la ley para 
dedicarse a empresas rentables que le producen disminución em su carga fical sin que nada se 
le pueda objetar legalmente, es evidente que se ha colocado em uma clara hipótesis de 
‘economía de opción’, perfectamente válida y hasta explicable puesto que ninguna norma legal 
puede prohibir a um contribuyente arreglar lícitamente sus negócios de manera tal de pagar 
menos tributos”. VILLEGAS, Hector B. Op. cit. pps. 305/306. 
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para a sua prática resida em algo diverso do tributo, ainda que essa 
prática possa implicar vantagem do ponto de vista tributário. Pelo 
contrário, diz-se que está ausente o propósito negocial quando o ato 
é praticado por motivação exclusivamente tributária”

126
. 

 

A elisão fiscal seria absolutamente desprovida de propósito negocial, 

porque seria “a expressão mais geralmente empregada para designar a 

realização de ato ou negócio jurídico com o propósito de excluir ou reduzir 

tributo”127. Portanto, através da elisão fiscal, buscar-se-ia, tão-somente, a 

exclusão ou redução do tributo, o que não corresponde ao conceito de 

planejamento tributário apresentado pelo autor. 

A conceituação da elisão fiscal nestes termos, certamente, adveio da 

intitulação da Lei Complementar 104/2001, como lei antielisão. Por meio desta, 

a Administração Pública poderia “desconsiderar atos ou negócios praticados 

com a finalidade de dissimular a ocorrência da obrigação tributária”. 

Ou seja, sob o pálio deste dispositivo legal, a elisão fiscal seria 

rechaçada, podendo o Estado tributar certa atividade de forma mais onerosa, 

caso identificasse a tentativa de redução do tributo. Isto merece críticas no 

âmbito do Direito Tributário e, com mais veemência, quando se tratar do Direito 

Penal Tributário. Veja-se. 

A norma em comento seria inconstitucional, no seio do Direito 

Tributário, uma vez que violaria o princípio da legalidade tributária, expresso no 

CTN, em seu art. 97. Destarte, consistiria em afronta à segurança jurídica, ao 

passo em que não se tem definido o que seria “dissimulação”128. 

Em se tratando do Direito Penal, não há qualquer possibilidade de 

aplicação desta norma, a fim de se identificarem crimes tributários. O princípio 

da legalidade penal obsta a previsão de normas abertas – como é o caso – e, 

também, a interpretação in malam partem da norma. Outrossim, deve-se ter 

comprovada a culpabilidade do agente, óbice à responsabilidade objetiva do 
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 MACHADO, Hugo de Brito. Op. cit. p. 276. 
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 MACHADO, Hugo de Brito. Op. cit. p. 274. 
128

 Neste sentido, posiciona-se Cinthia Rodrigues Menescal Palhares, indo além, quando 
suscita afronta ao próprio Estado Democrático de Direito: “Aliás, é bom que se diga que uma 
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negócios jurídicos lícitos e a única garantia possível para o contribuinte, nestes casos, seria a 
definição precisa do fato gerador”. PALHARES, Cinthia Rodrigues Menescal. Op. cit. p. 92. 
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sujeito (imprescindível a observação, deste modo, da presença de dolo e/ou 

culpa). 

 

 

4.1.2. Tipicidade subjetiva. A essencialidade do dolo direto no 

crime tributário. 

 

Tendo em vista o fato de ter-se abordado a necessidade de 

comprovação, quando do Direito Penal (Tributário), da culpabilidade do agente 

– ou seja, a sua responsabilização subjetiva pelo que lhe é imputado – cumpre 

fazer explanação sobre a tipicidade subjetiva dos crimes tributários, com 

relevantes observações. 

À luz do art. 18, parágrafo único, do Código Penal Brasileiro, pode-

se dizer que a regra é a existência de crimes dolosos e, para que haja crime 

culposo, deve-se fazer menção expressa na lei. O que não ocorre nos crimes 

tributários, versados na Lei n. 8.137/90. 

Deste modo, há que se dizer que os crimes tributários somente 

poderão ser praticados na modalidade dolosa. 

O dolo consiste em “vontade consciente de realizar o tipo objetivo de 

um crime, também definível como saber e querer em relação às circunstâncias 

de fato do tipo legal. Assim, o dolo é composto de um elemento intelectual 

“consciência, no sentido de representação psíquica) e de um elemento volitivo 

(vontade, no sentido de decisão de agir), como fatores formadores da ação 

típica dolosa”129. 

Por fim, cumpre deixar evidenciado entender-se ser incompatível a 

figura do dolo eventual com os delitos da Lei n. 8.137/90. Isso porque, já restou 

devidamente assentado o caráter da essencialidade da fraude na configuração 

destes delitos e, em sendo assim, é ilógico pensar-se numa conduta em que 

haja assunção do risco de fraude. O que se teria seria o dolo direto. Apenas 

este. 
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Há situações, portanto, em que a representação da realidade para o 

agente é distorcida, podendo suscitar o afastamento do dolo. É o caso do erro 

de tipo. 

 

 

 

4.1.2.1. Erro de tipo nos crimes tributários. 

 

O erro, como já se falou brevemente, é uma falsa percepção da 

realidade, que interfere na representação do sujeito. Em sendo assim, vicia a 

vontade do agente e, quando recai sobre elementos constitutivos do tipo, tem-

se o erro de tipo, devendo ser afastado o dolo e, por conseguinte, caso 

inevitável seja o erro, toda a tipicidade130. 

Primeiramente, cumpre fazer abordagem do tema quando do Direito 

Penal Econômico, para que, em seguida, possa-se compreender a matéria no 

Direito Penal Tributário, sendo devidamente contextualizada. 

A atual previsão de delitos econômicos e a tentativa de regulação de 

atividades mercantis e financeiras tem agravado a dispersão das normas 

destinadas à matéria. Sobre o tema, cumpre observar pontuações de Heloisa 

Estellita Salomão: 

 

“A normativa própria da atividade econômica, dinâmica, dispersa, 
instável; a atividade interventiva veiculada por meio de diversos 
instrumentos legislativos e administrativos, acentuam a probabilidade 
de que se atue com desconhecimento dessa ‘infra-estrutura’ 
extrapenal que integra o âmago do delito econômico”

131
. 

 

Isso ocorre em decorrência do uso das normas penais em branco – 

assunto que já foi abordado quando da (in)constitucionalidade dos crimes 

tributários – bastante disseminado no Direito Penal Econômico e, em especial, 

no Direito Penal Tributário. Cumpre trazer à baila posicionamento de Muñoz 

Conde: 

“El uso y el abuso de la ley delegada, del decreto-ley, del reglamento 
y aun de las ordenes y circulares administrativas es una constante de 
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este sector y es deprorable que toda esa normativa, com rango 
inferior al de la ley orgánica formal, pueda entrar en el Derecho Penal 
por la puerta falsa de la norma penal en Blanco que, en líneas 
generales, representa una burla del principio de legalidad”

132
. 

 

Estas normas penais em branco somam-se ao conjunto de normas 

bastante esparso (em especial, no que se trata do Direito Tributário), o que 

torna difícil a tarefa por parte do contribuinte de agir em conformidade à 

previsão legal. Neste sentido, assevera Cinthia Palhares: 

 
“Esse comportamento pode ser atribuído, principalmente, à tendência 
brasileira à enorme proliferação de normas tributárias. Na criação e 
aumento dos tributos, a União utilizou-se, na maior parte das vezes, 
da figura do decreto-lei, entre os anos de 1930 a 1945 e 1964 a 1988, 
quando foi substituído pela medida provisória, o que constitui 
evidente violação ao princípio da legalidade tributária, já que apenas 
a lei pode criar e majorar exações”

133
. 

 

Portanto, de primeiro plano, já se pode concluir que o erro de tipo 

poderá ocorrer no momento em que o contribuinte, desconhecedor da lei – que 

é esparsa e numerosa – pratica determinado ato, acreditando agir em 

conformidade ao direito.  Não seria esta uma forma de assegurar a 

descriminalização dos crimes tributários, mas, sim, analisar e compreender, 

efetivamente, o elemento subjetivo de determinada prática. Nesta linha, conclui 

Muñoz Conde: 

 

“No se trata, pues, de conceder impunidad a la despreocupación o 
negligencia en el cumplimiento de lós deberes de carácter económico 
que el ciudadano tiene con el Estado, sino de situar adecuadamente 
el problema en la categoría o secuencia de la teoria del delito donde 
corresponde. Y hoy por hoy es en la configuración del propio tipo del 
delito donde surgen las obligadas remisiones o referencias a normas 
penales, sin las que la función de seleción, de garantia y de 
motivación que el tipo cumple no pueden tener efecto”

134
. 

 

Outra análise que se pode fazer sobre o erro de tipo nos crimes 

tributários reside justamente na prática da fraude. Em outras palavras, não é 

qualquer tipo de conduta que seja capaz de reduzir ou suprimir determinado 

tributo que configurará crime tributário. Neste sentido, pontua Hugo de Brito 

Machado, remetendo-se a posicionamento da Suprema Corte: 
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“O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a conduta de quem, sem 
fraude, adota interpretação da lei capaz de reduzir sua carga 
tributária, não se confunde com a conduta criminosa de quem 
suprime ou reduz um tributo. Em outras palavras, o Supremo Tribunal 
Federal decidiu que se o contribuinte presta informação precisa ao 
fisco, com todos os elementos de fato, levando ao conhecimento da 
autoridade administrativa todos os fatos efetivamente ocorridos, 
embora atribua a estes significado diverso daquele que a autoridade 
administrativa considera correto, não se pode cogitar de fraude, e em 
consequência não se pode cogitar do crime de supressão ou redução 
do tributo”

135
. 

 

Observe-se, portanto, que, como bem aduz o autor importado, o 

contribuinte exerce as funções que lhe cabem, dando conotação distinta da que 

é feita pela Administração Pública. Isto, por óbvio, não pode ser considerado 

crime, uma vez que o agente não pratica a conduta de maneira consciente, o 

que macula o seu dolo.  

Vai-se além. Ainda que tenha conhecimento sobre a legislação 

pertinente ao tema, há outro óbice, referente à interpretação da norma. O 

sujeito não tem como compreender a interpretação dada por parte da Fazenda 

Pública. Por esta razão, prossegue Hugo de Brito Machado: 

 

“Mesmo quando o contribuinte, ao interpretar a lei tributária, incorre 
em erro quanto a ser, ou não ser devido o tributo, em determinado 
caso, ou quanto ao valor deste, porque se engana quanto a base de 
cálculo, ou a alíquota, o que se tem configurado, em qualquer destes 
casos, é o erro de tipo, que exclui o dolo, e assim a configuração do 
crime, que não existe na modalidade culposa”. 

 

Caso não se admitisse a hipótese de erro de tipo para tais situações, 

estar-se-ia agregando à Administração Pública poder em demasia sobre o 

contribuinte, nascendo uma relação tributária ditatorial e o Direito Penal seria 

utilizado, justamente, para garantir tal disparidade136. 
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 MACHADO, Hugo de Brito. Op. cit. p. 273. 
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 Por esta razão, conclui Hugo de Brito Machado de maneira muito pertinente: “A não ser 
assim, estaria inteiramente amesquinhado o princípio da legalidade tributária. O tributo já não 
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consultar o fisco. E teria de se submeter, sempre, ao tratamento mais gravoso, ao menos até 
obter decisão judicial definitiva que o amparasse quanto ao entendimento menos gravoso. Se o 
adotasse por sua conta estaria sempre assumindo o risco de ser afinal considerado criminoso, 
o que evidentemente constitui um verdadeiro absurdo” MACHADO, Hugo de Brito. Op. cit. p. 
273. 
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4.2. ANTIJURIDICIDADE NOS CRIMES TRIBUTÁRIOS. 

 

A antijuridicidade consiste na segunda fase de análise do fato, a fim 

de se concluir poder dizê-lo crime ou não, sob o prisma da construção analítica 

do delito, adotada pelo Código Penal Brasileiro. 

Como é cediço, o Direito é uno. As ramificações do Direito 

consistem, em verdade, numa facilitação na sistematização do estudo da 

matéria, o que não contraria a sua unicidade. Diante disso, é possível se 

concluir que, ao se falar em algo antijurídico, remete-se, corretamente, a tudo 

aquilo que for contrário ao Direito. Não poderia, então, estar certo fato, sob 

determinado ângulo, em conformidade ao Direito, enquanto que, para outro 

setor, fosse contrário. Isto seria um contrassenso absurdo. 

No entanto, deve-se atentar ao fato de que nem tudo que é 

antijurídico para determinado ramo do Direito, necessariamente será assim 

rotulado no Direito Penal. Isso porque, ao se ter a rotulação de antijurídico 

penal, incitar-se-ia a utilização do Direito Penal por parte do Estado e, como já 

se salientou, a provocação do Estado para o manejo deste setor do Direito 

deve-se dar em ultima ratio. 

Em sendo assim, pode-se concluir que, pelo princípio da intervenção 

mínima e da fragmentariedade que regem o Direito Penal, todo fato antijurídico 

penal deverá ser considerado antijurídico ao Direito como um todo, contudo, 

nem todo ilícito jurídico consistirá em ilícito penal. Tal assertiva faz remeter à 

elucubração do jurista Francisco de Assis Toledo, que se utiliza, 

acertadamente, da representação gráfica de dois círculos concêntricos, a fim 

de se vislumbrar a antijuridicidade como um todo. O círculo menor seria a 

esfera penal, onde há maior exigências para a configuração do ilícito, enquanto 

que o maior seria tocante à esfera extrapenal, cujas exigências são 

reduzidas137. 

Juarez Cirino dos Santos define a antijuridicidade como sendo a 

“contradição entre a ação humana (realizada ou omitida) e o ordenamento 

jurídico no conjunto de suas proibições e permissões: as proibições são os 

tipos legais (...); as permissões são as justificações legais e supralegais”138. 
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Essas permissões mencionadas pelo autor são causas de exclusão da 

antijuridicidade, que tornam, portanto, os fatos jurídicos (não mais 

antijurídicos), permitidos pelo ordenamento.  

O Código Penal traz em seu art. 23 as justificantes legais, que são: 

estado de necessidade; legítima defesa; estrito cumprimento de dever legal e 

exercício regular de direito. Quanto aos dois primeiros institutos, ressalta-se 

que o próprio Código Penal ocupa-se de defini-los, enquanto os restantes têm 

conceituação doutrinária. 

O estado de necessidade é encontrado no art. 24, caput, que 

disciplina: 

 

Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato 
para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem 
podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, 
nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. 

 

Deste modo, resumidamente, é requisito do estado de necessidade 

o perigo ao bem jurídico, atual, involuntário e inevitável. Cumpre pontuar, 

porém, que um dos critérios a serem levados em consideração é o da 

ponderação dos bens jurídicos envolvidos, através do qual se analisará a 

razoabilidade da exigência da proteção139. 

A legítima defesa, por sua vez, caracteriza-se por ser a reação à 

injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiro, de forma 

moderada e utilizando-se dos meios necessários (art. 25, CP). 

O estrito cumprimento de dever legal é justificante decorrente de 

prática do agente em razão de ordem legal, dentro dos limites previstos pela 

lei, e tais atos devem ser rigorosamente necessários140. Parte da Doutrina141 

sustenta que só pode ser aventada tal justificante legal, quando se tratar de 
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 Complementando este raciocínio, alude Juarez Cirino dos Santos que outro critério a que se 
deve deter é o da adequação do fato: “O conteúdo da cláusula de razoabilidade da lei penal 
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funcionário público o agente. Outro setor142 menciona não ser obrigatório tal 

requisito, podendo-se admitir a excludente de antijuridicidade nos casos em 

que o cidadão comum tem o dever de atuar, derivado de imposição legal, como 

é o exemplo dos pais e o seu pátrio poder. Por ora, entende-se que esta 

discussão é pouco interessante ao presente trabalho, vez que não tem 

alteração prática significativa (podendo ser admitida a excludente de ilicitude do 

exercício regular do direito, para o caso dos pais, v.g.), tampouco repercutirá 

em pontuação relevante ao tema aqui abordado. 

Por fim, o exercício regular do direito, como o próprio nome sugere, 

é uma justificante legal, pois, como bem sustenta Cezar Roberto Bitencourt: “o 

exercício de um direito, desde que regular, não pode ser, ao mesmo tempo, 

proibido pela ordem jurídica”143. 

Sobre esta causa de justificação legal, devem-se tecer alguns 

comentários, juntamente com ponderações de posicionamento doutrinário.  

Hector Villegas, ao tratar da “economia de opción” (que poderia ser 

entendida em conformidade com a ideia trazida pela expressão “planejamento 

tributário”), sustenta que essa conduta não poderia ser antijurídica, visto que 

seria dever do cidadão visar dano menos gravoso a si mesmo144. Em igual 

sentido, sustenta Gastión Lerouge: 

 

“Cualquiera puede ordenar su patrimonio o sus intereses de tal 

manera que el impuesto tenga la menor incidencia posible em su 

patrimonio. El deber moral, como el deber civico, no llegan hasta 

obligarlo a tomar el camino más provechoso para el tesoro”
145

. 

 

Em sendo assim, poder-se-ia chegar à errônea e precipitada 

conclusão de que, no ordenamento jurídico brasileiro, o planejamento tributário 

seria uma forma de justificação legal, com base no exercício regular de um 

direito. No entanto, este raciocínio não deve prosperar. 
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Como já mencionado, os crimes tributários versados na Lei n. 

8.137/90 dependem da prática da fraude para serem consumados. Deste 

modo, pela dissonância entre a fraude e o planejamento tributário (ou a 

“economia de opción”), este já seria causa excludente da tipicidade, sendo 

absolutamente descabida qualquer análise atinente à antijuridicidade. A 

conduta sequer vem a ser típica, portanto. 

Nesta toada, poder-se-ia sustentar que estas duas causas de 

justificação seriam inadmitidas em sede de Direito Penal Tributário. Como se 

poderia considerar regular o exercício de um direito à sonegação, por 

exemplo? No mesmo sentido, impossível se vislumbrar prática de extravio de 

livro oficial (prevista no art. 3º, I, da Lei n. 8.137/90) como sendo um estrito 

cumprimento de um dever legal.  

No que tange à legítima defesa, evidentemente tal causa de 

justificação não pode ser aplicada aos crimes tributários. Primeiramente, há 

que se observar não se poder intitular a ação do Fisco como sendo agressão. 

Esta consiste em “toda ação dirigida à produção de um resultado lesivo a um 

bem jurídico, violenta ou não(...) é indispensável que o ato agressivo seja 

consciente e voluntário”146. Portanto, pessoa jurídica seria incapaz de realizar 

qualquer ação consciente e voluntariamente, não sendo admitida a 

consideração do Estado como se ser humano fosse. Em seguida, a cobrança 

de tributos por parte da Fazenda Pública não é injusta147, malgrado o cidadão 

comum assim possa defini-la148.  

Parte da Doutrina cogita a justificação da conduta com base no 

estado de necessidade149, o que merece críticas. Senão, vejam-se. 
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O estado de necessidade justificante consiste em ação voltada a 

repelir perigo atual ou iminente, o que o diferencia da legítima defesa, que é 

uma reação150. Por ser ação, conclui-se que está voltado a lesar bem jurídico 

de terceiro inocente, sem o que se tornaria impossível a salvaguarda do bem 

jurídico protegido. Esta lesão ao bem jurídico deve ser necessária para evitar o 

perigo, frise-se, sendo o bem protegido mais valorado do que o que fora 

lesionado, pela ponderação de bens e deveres. Eis, então, a controvérsia ao se 

adotar o estado de necessidade como justificante para os crimes tributários. 

Heleno Fragoso afirma que deve haver ponderação dos bens 

jurídicos colididos, a fim de se apurar o estado de necessidade, no seguinte 

excerto: 

 

“O que justifica a ação é a necessidade que impõe o sacrifício de um 
bem em situação de conflito ou colisão, diante da qual o ordenamento 
jurídico permite o sacrifício do bem de menor valor”.

151
 

 

Coadunam com tal afirmação Zaffaroni e Pierangeli: 

 

“O fundamento geral do estado de necessidade justificante é a 
necessidade de salvar o interesse maior, sacrificando o menor, em 
uma situação não provocada de conflito extremo”

152
. 

 

Dessarte, o bem jurídico lesionado terá maior valor do que o bem 

jurídico protegido, em situações como a suscitada por Maximiliano Führer, 

linhas alhures. O Erário Público (ou a arrecadação, ou a Ordem Tributária, 

qualquer que seja o bem jurídico tutelado pelos crimes tributários) não poderá 

ser considerado, na ponderação dos bens, como bem de menor relevância do 

que o regular funcionamento de determinada pessoa jurídica privada. 

Por este argumento, não diferentemente do que se falou acerca das 

outras excludentes de antijuridicidade, soa forçoso tentar adequar o instituto do 

estado de necessidade aos delitos tributários. 

                                                                                                                                                                          
empresário, ao invés de recolher o tributo, faz um depósito judicial e elide o pedido de falência, 
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4.3. CULPABILIDADE NOS CRIMES TRIBUTÁRIOS. 

 

A culpabilidade é o último conceito pertencente à definição analítica 

de crime. Consiste no juízo de reprovação a um injusto, “uma justificativa mais 

clara possível do porquê e para quê da pena”.153 

Zaffaroni e Pierangeli explicam a culpabilidade de forma mais 

minudente: 

 

“(...) é a reprovabilidade do injusto ao autor. O que lhe é reprovado? 
O injusto. Por que se lhe reprova? Porque não se motivou na norma. 
Por que se lhe reprova não haver-se motivado na norma? Porque lhe 
era exigível que se motivasse nela. Um injusto, isto é, uma conduta 
típica e antijurídica, é culpável quando é reprovável ao autor a 
realização desta conduta porque não se motivou na norma, sendo-lhe 
exigível, nas circunstâncias em que agiu, que nela se motivasse. Ao 
não se ter motivado na norma, quando podia e lhe era exigível que o 
fizesse, o autor mostra uma disposição interna contrária ao direito”

154
. 

 

Sebástian Borges de Albuquerque Mello, a seu turno, rechaça o uso 

de expressões como reprovabilidade e censurabilidade, presentes no conceito 

formal de culpabilidade, e busca conceituação material de culpabilidade, em 

consonância com os princípios norteadores do Estado Democrático de Direito 

e, em especial, a dignidade da pessoa humana do agente, no que diz: 

 

“A culpabilidade formal está no juízo de imputação de um fato ilícito a 
um autor determinado. Esta concepção formal pode ser encontrada 
em autores que têm pensamentos bem distintos, como Welzel, 
Mezger, Kindhäuser. Este juízo tem-se firmado historicamente como 
‘reprovabilidade’, ou ‘censurabilidade’, embora esta atribuição não 
seja universalmente aceita como integrande da culpabilidade formal, 
notadamente pelo viés moralizante e ambíguo que encerram as 
expressões ‘reprovação’ ou ‘censura’. Os maiores problemas, no 
entanto, estão no fundamento da imputação, que reside na 
culpabilidade material. 
A busca de um conceito material de culpabilidade representa um 
esforço para fundamentar a possibilidade da imputação da pena a um 
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indivíduo. Se a culpabilidade permite vincular um comportamento 
criminoso a um sujeito concreto, de tal modo que se lhe deve impor 
uma pena em virtude deste comportamento, é indispensável 
investigar qual o alicerce da imputação. Isto significa dizer por quais 
razões um sujeito será punido em virtude de seu comportamento 
criminoso, e por que razões alguém deverá estar isento de 
responsabilidade criminal, a despeito de seu comportamento típico e 
ilícito”

155
. 

 

A culpabilidade é, portanto, o momento em que o indivíduo mais 

deverá ser levado em consideração156. Uma análise a fundo no âmago do 

sujeito, buscando a sua predisposição volitiva e intelectual, as razões de sua 

forma de agir, para que, somente assim, possa-se ter completado o conceito 

fictício de delito. Neste sentido, alude Juarez Cirino dos Santos: 

 

“(...) um juízo de reprovação sobre o sujeito (quem é reprovado), que 
tem por objeto a realização do tipo de injusto (o que é reprovado) e 
por fundamento (a) a capacidade geral de saber o que faz, (b) o 
conhecimento concreto que permite ao sujeito saber realmente o que 
faz e (c) a normalidade das circunstâncias do fato que confere ao 
sujeito o poder de não fazer o que faz (porque é reprovado)”

157
. 

 

Desta forma, já se podem adiantar os elementos constitutivos da 

culpabilidade, na sua concepção mais moderna: imputabilidade, potencial 

conhecimento da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa.  

A imputabilidade nada mais é do que a capacidade de culpabilidade. 

Ou seja, dever-se-á averiguar se o agente, além de conhecer, realmente, a 
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natureza típica de sua conduta (o que seria afastado com o erro de tipo), é 

capaz de autodeterminar-se na prática do injusto penal158.  

O potencial conhecimento da ilicitude é mais abrangente do que a 

ideia do dolo, constante do conceito de tipicidade, já referido. Isso porque, na 

tipicidade, o dolo consiste no conhecimento da prática de conduta típica – 

excluída pelo erro de tipo. Neste momento, porém, o conhecimento do agente 

deverá estender-se à consciência de prática de injusto penal. Em outras 

palavras, o sujeito deverá ser capaz de compreender a natureza proibitiva de 

sua ação/omissão159. 

Após saber-se o autor capaz de autodeterminar-se quanto à prática 

do injusto penal e ser conhecedor da conduta como tal, a fim de que se possa 

fazer incidir sobre ele o juízo de reprovação da culpabilidade, dever-se-á 

analisar, se no caso concreto, seria exigível que o sujeito agisse em 

conformidade com o direito, a despeito de ser conhecedor da natureza 

antijurídica da conduta: 

 

“O conteúdo da reprovabilidade, como afirma Manuel Vidaurri, 
consiste em o autor dever e poder adotar uma resolução de vontade 
de acordo com o ordenamento jurídico e não a resolução de vontade 
antijurídica. O Direito exige, geralmente, do sujeito imputável, isto é, 
daquele que pode conhecer a antijuridicidade do seu ato, que tome 
sua resolução de vontade conforme com esse conhecimento 
possível. Porém, reconhece Welzel, existem situações em que não é 
exigida uma conduta adequada ao Direito, ainda que se trate de 
sujeito imputável e que realize dita conduta com conhecimento da 
antijuridicidade que lhe é própria”

160
. 

 

Estas situações nas quais não se pode exigir uma conduta em 

conformidade ao Direito, como assevera Bitencourt, são intituladas de 

circunstâncias anormais, por parte de Juarez Cirino dos Santos, que conclui: 

 

“(...) circunstâncias normais fundamentam o juízo de exigibilidade de 
comportamento conforme ao direito; ao contrário de circunstâncias 
anormais podem constituir situações de exculpação que excluem ou 
reduzem o juízo de exigibilidade de comportamento conforme ao 
direito: o autor reprovável pela realização não-justificada de um tipo 
de crime, com conhecimento real ou possível da proibição concreta, é 
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exculpado pela anormalidade das circunstâncias do fato, que excluem 
ou reduzem a exigibilidade da conduta diversa”

161
. 

 

Para concluir, cumpre importar os dizeres de Sebástian Mello, no 

que tange à inexigibilidade de outra conduta: 

 

“Exclui-se a culpabilidade material nas situações de inexigibilidade, 
respeitando-se os direitos fundamentais inerentes à dignidade 
humana, na medida em que o sujeito se encontra numa situação de 
fato que implica numa vulnerabilidade, em que a obediência à norma 
jurídica representará uma ofensa a outros direitos fundamentais, de 
tal modo que o sujeito, nas condições em que se encontrava, não 
poderá ser considerado como igual. Logo, o Estado e a sociedade 
não poderão exigir dele comportamento distinto. 
A inexigibilidade não decorre do conhecimento ou das capacidades 
mentais de sanidade e desenvolvimento mental do sujeito, mas sim 
porque as circunstâncias impõem, em respeito aos direitos 
fundamentais do indivíduo, que não se considere culpável aquele que 
se encontra nessa situação de inexigibilidade, que pode ser muito 
bem descrita como uma situação de vulnerabilidade”

162
. 

 

Essas situações de vulnerabilidade são, claramente, anormalidades 

em que não se tem como conceber – não é razoável – determinada conduta 

em conformidade ao direito. Este é o cerne do presente trabalho. 

Desta forma, existiriam situações legais de exculpação (coação 

irresistível, obediência hierárquica e excesso de legítima defesa real e 

putativa)163 – que, adianta-se, não podem subsumir-se aos crimes tributários – 

e há situações de exculpação supralegais (estado de necessidade exculpante e 

co-culpabilidade, e.g.), as quais merecem consideração neste trabalho. 

 

4.3.1. Erro de proibição nos crimes tributários. 

 

O potencial conhecimento do injusto trata-se do conhecimento do 

indivíduo acerca da tipicidade somada à antijuridicidade do fato praticado, 

mediante ação ou omissão. 

Aos mais atentos, é possível perceber que a simples intitulação do 

instituto contendo o substantivo “conhecimento” já poderia ensejar dúvida 
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atinente à possibilidade de ocorrência de erro. Isso porque o erro consiste na 

falsa percepção da realidade.  

Ao se falar em percepção, invariavelmente, está-se remetendo à 

interpretação dos acontecimentos que é feita por parte do agente. Por 

conseguinte, tal interpretação relaciona-se intrinsecamente com o 

conhecimento em sentido amplo. Este conhecimento em sentido amplo é 

composto pela consciência – elemento componente do dolo, como já 

mencionado – e pelo conhecimento do injusto – presente na culpabilidade. 

Deste modo, já se pode concluir: enquanto que o erro de tipo exclui 

o dolo pela falsa percepção da realidade tocante à tipicidade da conduta, o erro 

de proibição é a falsa percepção da realidade que impede o agente de ser real 

conhecedor do caráter proibitivo164. Em outras palavras, pressupõe como lícita 

conduta proibida165. 

Esta hipótese é absolutamente possível no âmbito do Direito Penal 

Tributário, nos crimes previstos pela Lei n. 8.137/90, em especial. João 

Bernardino Gonzaga, à época em que vigia a Lei n. 4.729/65 (leis dos crimes 

de sonegação fiscal), preconizou: 

 

“Desde que, porém, algum dado normativo venha integrar a figura 
delituosa, como elemento estrutural do modêlo típico, o seu 
desconhecimento pelo agente se converte em êrro de fato e, assim, 
pode afastar a culpabilidade (...)”

166
. 

 

A despeito de o texto ter sido redigido em 1967, momento no qual 

ainda se fazia distinção entre erro de direito e de fato (o que hoje é rechaçado 
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pela Doutrina majoritária167), a conclusão que chega Bernardino ainda é muito 

pertinente e admitida nos dias de hoje, na vigência da Lei n. 8.137/90. 

O “dado normativo” que integra a figura delituosa (e imprescindível 

para a correta compreensão da proibição) poderia ser considerado o próprio 

tributo que se encontra vastamente difundido na legislação brasileira, 

dificultando, até mesmo para os operadores do Direito, a sua compreensão. 

Neste sentido, posiciona-se Cinthia Rodrigues Menescal Palhares, fazendo 

duras críticas: 

 

“Esse comportamento pode ser atribuído, principalmente, à tendência 
brasileira à enorme proliferação de normas tributárias. Na criação e 
aumento dos tributos, a União, utilizou-se, na maior parte das vezes, 
da figura do decreto-lei, entre os anos de 1930 a 1945 e 1964 a 1988, 
quando foi substituído pela medida provisória, o que constitui 
evidente violação ao princípio da legalidade tributária, já que apenas 
a lei pode criar e majorar exações. 
Na conjuntura atual, continuamos tendo uma abundância de normas 
tributárias, muitas delas veiculadas, lamentavelmente, através de 
medidas provisórias, de tudo resultando em insuportável insegurança 
para o contribuinte, que já não sabe que comportamento pode adotar 
em suas relações com o Fisco, pois é sempre pressionado pela 
enorme carga de tributos, muitos criados ou aumentados ao arrepio 
das limitações constitucionais ao poder de tributar, o que vem a 
justificar a necessidade de se estabelecerem nítidos contornos às 
espécies tributárias”

168
. 

 

Em semelhante sentido, afirma Hugo de Brito Machado: 

 

“Sabemos todos que as leis tributárias em nosso país geralmente são 
complicadas, mal redigidas, e o próprio sistema é na sua totalidade 
excessivamente complexo, de sorte que ninguém se sente seguro 
para afirmar o que é legal e o que não o é, em matéria tributária. 
Assim, como em se tratando da definição dos tipos de crimes contra a 
ordem tributária tem-se leis penais em branco, não são raros os 
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casos nos quais são suscitadas dúvidas sérias sobre a configuração, 
ou não, de um crime”

169
. 

 

Como é cediço, ninguém pode arguir em seu benefício o 

desconhecimento da lei, por vedação prevista no art. 21, caput, do Código 

Penal Brasileiro. No entanto, defende-se uma interpretação mais condizente 

com a realidade do que ocorre no seio da sociedade brasileira, buscando 

contextualizar a interpretação da lei, subsumindo-se a este entorno.  

No que tange especificamente aos crimes tributários, muitas vezes, 

opera-se exatamente este desconhecimento absoluto da lei. Não o 

desconhecimento da lei penal pura e simplesmente, mas das leis que auxiliam 

a lei penal (especificamente a Lei n. 8.137/90) para trazer-lhe conceitos 

indispensáveis, como é o caso dos tributos170. Em sendo assim, é 

absolutamente razoável a situação de atuação em erro de proibição por parte 

do agente. 

 

4.3.2. Estado de necessidade exculpante. Dirimente supralegal. 

Aplicação nos crimes tributários? 

 

O princípio da ponderação de bens jurídicos colididos é adotado pelo 

Direito Penal brasileiro como regente do estado de necessidade justificante. 
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Para agir sob a guarida desta justificante legal, o sujeito deverá visar à 

proteção de bem jurídico de maior valor do que o que fora lesionado. 

No entanto, não teria amparo legal aquele sujeito que, por exemplo, 

age visando salvaguardar a vida do próprio filho, deixando outra criança 

falecer. Os bens jurídicos seriam idênticos: vida contra vida. 

Para solucionar tal impasse, o ordenamento jurídico alemão adotou 

a teoria diferenciadora, adotando o estado de necessidade tanto como situação 

de justificação legal, quanto de exculpação171. Sobre o tema, esclarece 

Francisco de Assis Toledo: 

 

“Como se vê, no direito alemão, o princípio da ponderação de bens e 
deveres está presente no estado de necessidade justificante e o 
esgota. Como, entretanto, esse princípio, portador de um critério 
puramente objetivo – a diferença de valor entre os bens e deveres em 
conflito – não consegue fundamentar a impunibilidade do fato 
necessário, quando esses bens e deveres sejam de igual valor (vida 
contra vida, no exemplo da tábua de salvação) ou quando o bem 
sacrificado seja maior do que o protegido, reservou-se para estas 
últimas situações, que traduzem verdadeiros comportamentos ilícitos, 
a possibilidade de incidência de uma excludente de culpabilidade – a 
do estado de necessidade exculpante – se e quando as 
circunstâncias do fato revelarem um quadro de inexigibilidade de 
outra conduta”

172
. 

 

Também pertinentes são os ensinamentos de Jorge de Figueiredo 

Dias sobre o tema: 

 

“Uma exclusão da culpa em nome de um estado de necessidade 
desculpante só entrará, na verdade, em questão quando não esteja 
em causa a salvaguarda de bens jurídicos claramente 
preponderantes mas, bem ao contrário, quando se salvaguardem 
bens inferiores, iguais ou, no máximo, não sensivelmente 
superiores ao bem jurídico lesado”

173
. 

 

Superada esta conceituação preliminar, poder-se-ia indagar quanto 

a possibilidade (ou não) de aplicação desta exculpante supralegal no Direito 

Penal Brasileiro e, em seguida, para os crimes tributários versados na Lei n. 

8.137/90, especificamente. 

Inicialmente, cumpre salientar que, malgrado não haja previsão 

expressa desta interpretação ao estado de necessidade, deve ser entendido 
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que, sim, é possível aplicar tal causa de exculpação aos injustos no 

ordenamento jurídico brasileiro. Isto porque, o Direito Penal moderno deve ser 

entendido como um direito de garantias, e nada obsta que sejam aplicadas 

causas supralegais que repercutam em benefício ao réu/agente.  

Noutra senda, deve-se observar que o estado de necessidade 

exculpante estaria adequado às situações nas quais é inexigível conduta 

diversa do autor. É imprescindível não se olvidar de que ao Direito é defeso 

obrigar que os sujeitos ajam de forma heroica174. 

Deste modo, posiciona-se pela coerência da aplicação desta 

dirimente supralegal ao ordenamento jurídico brasileiro. 

A dúvida quanto à possibilidade de aplicação aos crimes tributários 

poderia perdurar, todavia. Veja-se. 

Jorge de Figueiredo Dias ao tratar estado de necessidade 

exculpante afirma que “muitos dos requisitos do estado de necessidade 

justificante devam ser repetidos para o estado de necessidade desculpante: o 

perigo para bens jurídicos, a adequação do meio, a sua necessidade, etc.”175. 

Em sendo assim, como se poderia aplicar o estado de necessidade 

exculpante, uma vez que já se afirmou outrora que a atuação não seria capaz 

de repelir o perigo? 

Neste caso, a solução é muito clara. O estado de necessidade 

exculpante poderá ser considerado no momento em que a empresa passa por 

sérias dificuldades financeiras e o pagamento da exação repercutiria em danos 

irreparáveis. Se assim for, o não-pagamento do tributo (pela sonegação, por 

exemplo) poderia evitar um perigo maior, e estaria devidamente adequado à 

situação de inexigibilidade de outra conduta, salvaguardando bem inferior – 

pelo regular funcionamento da pessoa jurídica. 
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A jurisprudência brasileira vem aceitando este argumento, como é o 

caso do seguinte julgado, da lavra do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, 

no corrente ano: 

 

PENAL - PROCESSUAL PENAL - CRIME CONTRA A ORDEM 
TRIBUTÁRIA (ARTIGO 2º, INCISO II, DA LEI 8.137/90) - 
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - DOLO 
MANIFESTO NA CONDUTA OMISSIVA DE AUSÊNCIA DE 
RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS RETIDOS - INEXIGIBILIDADE 
DE CONDUTA DIVERSA - DIFICULDADES FINANCEIRAS 
SUPORTADAS PELA EMPRESA NÃO PROVADAS - CONDENAÇÃO 
BASEADA NA CONFISSÃO DO RÉU EM JUÍZO, ALIADA AOS 
DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLIGIDOS NOS AUTOS - 
DOSIMETRIA DA PENA - PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO 
LEGAL - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO 
ACUSADO - AUMENTO DA PENA-BASE EM DECORRÊNCIA DOS 
MAUS ANTECEDENTES DO RÉU - ADMISSIBILIDADE - NOTÍCIA 
NOS AUTOS DE PROCESSOS CRIMINAIS COM CONDENAÇÃO 
TRANSITADA EM JULGADO - ÚNICA HIPÓTESE ENSEJADORA DA 
INCIDÊNCIA DA REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL 
NEGATIVA - DOSIMETRIA DA PENA E PENA DE MULTA 
MANTIDAS PELOS MESMOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELO JUIZ 
DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO DA DEFESA E DO MPF 
DESPROVIDOS. 
(...) 
14. Não pode prosperar o entendimento de que o acusado agiu 
acobertado pela causa dirimente da inexigibilidade de conduta 
diversa, em face das eventuais dificuldades financeiras pelas 
quais passava a empresa. 15. A defesa não produziu prova capaz 
de atestar a impossibilidade de recolhimento dos tributos 
devidos na época da prática delitiva. Frise-se que a comprovação 
das dificuldades financeiras por que passava a empresa, na 
época do não recolhimento, era ônus da defesa, que, por sua 
vez, ao contrário do que ora afirma, não demonstrou a ocorrência 
da inexigibilidade de conduta diversa. 16. Não houve prova de 
que o réu não possuía outra alternativa, senão deixar de recolher 
os tributos. Deveria provar, por exemplo, que, ou pagava 
salários, ou o tributo. Assim, a alegação feita pelo acusado em seu 
interrogatório judicial (fls. 264/265) de que a empresa passava por 
uma crise financeira não tem o condão de justificar, por si só, o não 
recolhimento dos tributos que devia, que, diga-se de passagem, não 
lhe pertenciam. 17. Não ficou comprovado pela defesa que o 
dinheiro arrecadado e não repassado ao Fisco foi efetivamente 
utilizado para o pagamento de salários dos funcionários da 
empresa, ou tampouco que houve algum sacrifício do patrimônio 
pessoal do acusado na época dos fatos descritos na denúncia, 
com o escopo de saldar dívidas e salvar a empresa. (...)20. 
Somente se o réu comprovasse a total insolvência no âmbito 
empresarial é que se poderia cogitar configurada a aludida 
exculpante, desde que a insolvência fosse contemporânea ao 
não recolhimento dos tributos devidos. (...) 23. E, por fim, 
ressalte-se que, nos casos de crimes que não envolvam 
diretamente bens jurídicos relacionados à pessoa natural, faz-se 
necessária uma maior comprovação da causa supralegal de 
excludente de culpabilidade, o que deveras não ocorreu nestes 
autos. 24. Com efeito, impossível desconsiderar que muitos 
estabelecimentos empresariais, bem como pessoas físicas, 
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passem por dificuldades financeiras, principalmente em nosso 
país. Porém, não é dado justificar a prática de crimes, como o 
tratado nestes autos, cometido contra o erário público, em face 
dessas situações críticas por que passam todos os cidadãos. 
Exceto em situações extremas, tal realidade não caracteriza a 
figura da inexigibilidade de conduta diversa, cujos limites e 
pressupostos são de grande relevância para evitar que se abra 
definitivamente uma porta para a impunidade. (...) 26. A aludida 
dificuldade financeira poderia ter sido facilmente demonstrada 
pela defesa, bastando, para tanto, que juntasse aos autos 
balanços patrimoniais relativos aos exercícios financeiros 
aludidos na inicial acusatória, ou seja, da época em que ocorreu 
a conduta criminosa. Ora, não tendo adotado tal providência, apesar 
de ter plenas condições de fazê-lo, não pode o réu ser beneficiado 
por uma situação que, a final, não foi por ele demonstrada. 
(ACR 00111806520064036181, DESEMBARGADORA FEDERAL 
RAMZA TARTUCE, TRF3 - QUINTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 
DATA:19/03/2012 ..FONTE_REPUBLICACAO:.) Grifos insertos. 

 

Note-se que o posicionamento jurisprudencial foi no sentido de não 

acatar a tese defensiva de prática da conduta com a causa de exculpação 

supralegal (evidentemente do estado de necessidade desculpante), em razão 

da falta de comprovação, por parte da defesa do réu, das dificuldades 

financeiras pelas quais passava a empresa. Ou seja, caso houvesse a 

comprovação da dificuldade financeira, certamente a tese defensiva seria 

acolhida, fazendo-se interpretação lógica do julgado. 

O foco do julgado em comento é simples: é reconhecida a 

possibilidade de se vislumbrar o estado de necessidade exculpante (por parte 

da Jurisprudência Brasileira, inclusive) para os casos dos delitos contra a 

ordem tributária, dispostos na Lei n. 8.137/90.  

No entanto, aparentemente, esta hipótese de cabimento do estado 

de necessidade exculpante está restrita à situação em que a empresa corre o 

risco de encerrar as suas atividades. O pagamento do tributo repercutiria em 

agravação da situação de dificuldade financeira, aumentando-se, 

consideravelmente, o perigo de morte da pessoa jurídica.  

Não se deve entender, todavia, que a situação de inexigibilidade de 

conduta diversa seja possível tão-somente na hipótese do estado de 

necessidade exculpante, ao passo em que a realidade tributária do país é 

absurda, indo de encontro à livre-iniciativa e ceifando as atividades comerciais 

de determinadas pessoas jurídicas. Com efeito, dever-se-ia pensar numa 

situação em que se torne inexigível outra conduta, dada a pesada carga 
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tributária, a fim de possibilitar o regular desenvolvimento da empresa, não 

somente a evitação de seu encerramento. 

Tal situação já existe para os estudiosos do Direito Penal geral e 

deve ser subsumido aos crimes tributários da Lei n. 8.137/90 e intitula-se: co-

culpabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. A CO-CULPABILIDADE NOS DELITOS TRIBUTÁRIOS. A PARCELA 

DE RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO NO COMETIMENTO 

DESTES DELITOS. 

 
Para fins de inserção deste instituto aos crimes tributários, 

necessário se fazer, primeiramente, apresentação desta moderna construção 

teórica. Em seguida, exprimir-se-á acerca de alguns pilares do Estado 

Democrático de Direito Brasileiro e, em linhas de encerramento, a razão da 

possibilidade de aplicação desta causa de exculpação supralegal aos delitos 

previsto na Lei n. 8.137/90, especificamente. 

 

5.1. Considerações iniciais: conceito de co-culpabilidade.  

 
A co-culpabilidade é instituto jurídico com origens em construções 

teóricas socialistas (ou, ao menos, anti-capitalistas), em especial, pela 

inovação trazida por Jean Paul Marat, datada do ano de 1799, como “Plano de 

legislação criminal”176. Aludia Marat que a igualdade de condições haveria sido 

extirpada do seio social, a partir do momento em que passou a haver a guerra 
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pelo poder entre os indivíduos da sociedade, através da qual uns passariam a 

dominar os outros, principalmente, em razão do critério econômico177. 

Com o agravamento da disparidade econômica, foram-se formando 

guetos na sociedade, dentro dos quais eram inseridos os economicamente 

menos poderosos, enquanto que continuaria a aumentar a opressão que 

incidiria sobre eles, exercida pelos mais poderosos. Isto justificaria a co-

culpabilidade como causa de exculpação, na medida em que seria repartida 

com a sociedade a responsabilidade pela prática de determinado delito, uma 

vez que este ocorrera, justamente, pela ausência de conduta alternativa para 

garantir ao sujeito o sustento próprio e de sua família. Seria, portanto, a co-

culpabilidade causa de exculpação supralegal aplicada aos sujeitos 

marginalizados, aos quais não é dada alternativa, senão delinquir, em 

determinadas situações178.  

Esta causa de exculpação supra-legal, no entanto, na atualidade, 

não pode ser restrita somente àqueles que não têm poder econômico. Isso 

porque, em determinadas situações – como se desenvolverá linhas adiante – 

existirão circunstâncias em que não se poderá exigir dos próprios membros do 

que se tem concebido como “sociedade de poder” conduta em conformidade 

ao Direito, em virtude de grave intervenção estatal e limitação nas suas 

escolhas. Em especial, no que se trata dos crimes tributários praticados 

quando das atividades empresarias desempenhadas por pessoas jurídicas. 
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 Essas situações são intituladas, por Juarez Cirino dos Santos, como sendo situações sociais 
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frustradas tentativas de reinserção no mercado de trabalho, sob a tortura da fome, da doença, 
da insegurança, da angústia, do desespero. Quando condições de existência social adversas 
deixam de ser a exceção transitória para ser a regra constante da vida das massas 
miserabilizadas, então o crime pode constituir resposta normal de sujeitos em situação social 
anormal”. SANTOS, Juarez Cirino dos. Op. cit. pps. 347/348. 
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5.2. A livre iniciativa como um dos pilares do Estado Democrático 

de Direito Brasileiro. A carga tributária como sua antítese. 

 
O Estado Democrático de Direito Brasileiro, inegavelmente, alicerça-

se em ideais capitalistas. Além disso poder ser percebido facilmente pelas 

relações mercantis existentes interna e externamente, pode-se fazer referência 

a alguns dispositivos constitucionais que evidenciam esta assertiva e refutam 

qualquer posicionamento em contrário. 

Já no art. 1º da Carta Magna de 1988 faz-se presente, como 

fundamento da República Federativa Brasileira a livre iniciativa, juntamente 

com a “soberania” e a “dignidade”, dando ciência de sua magnitude e 

relevância para o Estado Brasileiro: 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
I - a soberania; 
II - a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V - o pluralismo político. 

 

Em seguida, dispõe o art. 3º, elencando os objetivos fundamentais 

da República: 

 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
 III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

 

Evidentemente, estes objetivos (em específico, o da garantia do 

desenvolvimento nacional) devem ser lidos sob a égide de um Estado que tem 

como fundamento a dignidade da pessoa humana (versada no art. 1º, CF/88), 

o que não obsta – mas, sim, reafirma – a característica capitalista do Estado 

Brasileiro. 

Com efeito, insta lembrar que o fundamento básico dos ideais 

capitalistas é justamente a existência e garantia ao direito de propriedade, o 
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que é absolutamente rechaçado no Estado Socialista. O constituinte originário 

elencou, no rol de direitos fundamentais, o direito à propriedade, no art. 5º, 

XXII: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 
XXII - é garantido o direito de propriedade; 

 

Este direito à propriedade, porém, não pode ser concebido sem 

qualquer limitação para o constituinte originário, o qual foi muito claro ao 

delimitar que a propriedade deverá cumprir sua função social e responder a 

outros princípios, como sustenta José Afonso da Silva: 

 

“Isso tem importância, porque, então, embora prevista entre os 
direitos individuais, ela não mais poderá ser considerada puro direito 
individual, relativizando-se seu conceito e significado, especialmente 
porque os princípios da ordem econômica são preordenados à vista 
da realização de seu fim: assegurar a todos existência digna, 
conforme os ditames da justiça social. Se é assim, então a 
propriedade privada, que, ademais, tem que atender a sua função 
social, fica vinculada à consecução daquele princípio”

179
. 

 

Em linhas de arremate, o art. 170, da Constituição da República de 

1988, trata sobre os princípios que devem reger a ordem econômica, no que 

dispõe: 

 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência 
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: 
I - soberania nacional; 
II - propriedade privada; 
III - função social da propriedade; 
IV - livre concorrência; 
V - defesa do consumidor; 
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e 
de seus processos de elaboração e prestação;   
VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 
VIII - busca do pleno emprego; 
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IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte 
constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e 
administração no País.  
 Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer 
atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos 
públicos, salvo nos casos previstos em lei. 

 

Novamente, a propriedade privada aparece como sendo um dos 

institutos a serem observados, neste momento, todavia, quando da ordem 

econômica brasileira, o que deixa indene de dúvidas a corrente capitalista à 

qual se filia o país: 

Neste sentido, afirma José Afonso da Silva: 

 

“No Brasil, a Constituição de 1934 foi a primeira a consignar 
princípios e normas sobre a ordem econômica, sob a influência da 
Constituição alemã de Weimar. Isso não quer dizer que, nessa 
disciplina, se colhe necessariamente um ‘sopro de socialização’. Não, 
aqui, como no mundo ocidental em geral, a ordem econômica 
consubstanciada na Constituição não é senão uma forma econômica 
capitalista, porque ela se apoia inteiramente na apropriação privada 
dos meios de produção e na iniciativa privada”

180
. 

 

No entanto, a carga tributária do país é, por vezes, contrária ao ideal 

de incentivo da livre iniciativa. O Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário 

fez estudo que revelou que, no ano de 2010, a carga tributária atingiu 35,04% 

do PIB gerado no país181. No mesmo ano, a Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico – OCDE – divulgou dados que o Brasil, de 2008 

até o ano de 2010, teria subido 4 posições no ranking de países com mais 

pesadas cargas tributárias do mundo182.  

A situação é agravada, em decorrência do fato de que o Brasil é um 

dos piores países que dão retorno destes pagamentos das exações à 

população, medido pelo Índice de Retorno de Bem Estar à Sociedade – IRBES 

– como aponta estudo do IBPT183. Ou seja, a realidade da sociedade brasileira 
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é que deve arcar com o pagamento da pesada carga tributária e, também, 

custear os serviços mínimos que deveriam ser assegurados pelo Estado com 

as verbas oriundas dos tributos. Neste sentido, assevera Cinthia Palhares: 

 

“Ainda são muitas as manifestações de arbítrios na relação tributária 
e quase nenhuma é a coragem do contribuinte de lutar contra elas, 
preferindo quase sempre o caminho da sonegação, já que 
historicamente o pagamento de tributos não é um dos deveres que 
mais agradam aos cidadãos. A diferença entre os países 
desenvolvidos e os mais pobres é que naqueles existe contrapartida 
para as obrigações fiscais, já que o Estado presta uma série de 
serviços considerados satisfatórios pelos cidadãos, enquanto nestes 
impera a desconfiança em relação aos governantes, motivada, entre 
outras razões, pela malversação dos recursos públicos, inexistência 
ou ineficiência dos serviços, corrupção e instabilidade econômica, 
política e jurídica”

184
. 

 

Esta pesada carga tributária tem reconhecimento doutrinário por 

parte de Hugo de Brito Machado, um dos maiores expoentes do Direito 

Tributário Brasileiro, quando afirma: 

 

“Não se pode, a rigor, dizer que o sistema tributário brasileiro é justo, 
pelo contrário. Se justa é a tributação proporcional à capacidade 
econômica, pode-se afirmar que o nosso sistema tributário é 
injusto”

185
. 

 

Em se tratando das pessoas jurídicas, então, isto é ainda mais 

agravado, fundamentando a assertiva de Ives Gandra da Silva Martins: 

 

“Certa autoridade da Receita, em programa de TV, há algum tempo, 
declarou que grande parte das empresas médias e pequenas 
repassam para o consumidor o que sonegam, em clara demonstração 
de que o nível da carga tributária é excessivo e a sobrevivência da 
empresa depende exclusivamente de sua reordenação de custos, 
com redução do preço final, pela transferência do “benefício” que 
seria alcançado com a sonegação”

186
. 

 

Por tais razões, torna-se irrefutável a parcela de responsabilidade do 

próprio Estado Brasileiro ao adotar medidas que vão de encontro aos ideais 

elencados na Constituição da República de 1988. 
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5.3. A co-culpabilidade nos crimes tributários da Lei n. 8.137/90. 

Subsunção do conceito à prática. 

 

Como já mencionado, a construção teórica do instituto da co-

culpabilidade está atrelada a ideais socialistas. Vincula-se à formação de 

guetos e exclusão dos miseráveis da sociedade, restando a estes o crime 

como medida de sobrevivência. 

A partir desta conceituação, soaria absurda a afirmação de que a co-

culpabilidade poderia ser subsumida aos delitos contra a ordem tributária, 

elencados na Lei n. 8.137/90. Porém, não o é. 

Sugere-se, neste trabalho, uma nova concepção do instituto. Este 

não deve ser restringido tão-somente à camada mais miserável da sociedade. 

Ao menos, não deve ser vinculado à ideia de pobreza. 

O que se vê, na conjuntura atual brasileira, é uma formação de 

“guetos” dentro da própria sociedade de poder. Enquanto que, nas relações 

dos indivíduos miseráveis, a guerra é econômica, neste momento, neste seio 

social, a guerra tem contornos fiscais. 

Na mesma medida em que é possível vislumbrar a co-

responsabilização da sociedade, em razão da prática de um delito por um 

sujeito pobre, uma vez que este visava a sua sobrevivência, deve-se esclarecer 

a do próprio Estado, quando, em virtude de sua elevada carga tributária, retira 

dos sujeitos que gerem as empresas alternativas de sobrevivência do seu 

próprio negócio. 

Note-se que o estado de necessidade exculpante não é suficiente 

como causa de exculpação supralegal destes delitos, em razão de somente 

poder-se aplicá-lo no momento em que a empresa está prestes a falir. Isso 

porque, como já se asseverou, agiria a fim de repelir um perigo que, nesta 

ocasião, torna-se manifesto. 

Contudo, a realidade sócio-econômica brasileira demonstra que as 

empresas passam por dificuldades em todos os momentos de seu surgimento, 

desde a sua concepção. Neste sentido, cumpre trazer à baila as lições de 

Joaquim Simões Barbosa: 
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“Toda empresa, no exercício de sua atividade econômica, se 
relaciona com um universo variado de pessoas e outras empresas. 
Ela obtém parte dos recursos de que necessita junto ao público 
investidor e as instituições financeiras. Concede empréstimos. Contrai 
débitos para com os credores das mais variadas origens. Contrata 
empregados. Utiliza bens de terceiros. Concorre com as demais 
empresas por uma fatia maior do mercado em que atua. Vende seus 

produtos e serviços a clientes e consumidores. Paga impostos”
187. 

 

A atividade empresarial, por si só, abrange riscos, e isto é 

incontestável. No entanto, o que se pretende mostrar é que não há como se 

determinar, apenas com base na teoria, que apenas será inexigível conduta 

diversa do agente, quando a falência de sua empresa encontrar-se próxima. A 

atividade empresarial envolve diversas variáveis que tornam impossível a 

determinação de que, apenas nesta situação de dificuldade extrema, de perigo 

maior, caberá a exculpação do sujeito. 

Estas dificuldades pelas quais passam as empresas já encontra 

respaldo na jurisprudência, como se pode repetir o julgado já colacionado, 

nesta feita, destacando-se a parte que cabe: 

 

PENAL - PROCESSUAL PENAL - CRIME CONTRA A ORDEM 
TRIBUTÁRIA (ARTIGO 2º, INCISO II, DA LEI 8.137/90) - 
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - DOLO 
MANIFESTO NA CONDUTA OMISSIVA DE AUSÊNCIA DE 
RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS RETIDOS - INEXIGIBILIDADE 
DE CONDUTA DIVERSA - DIFICULDADES FINANCEIRAS 
SUPORTADAS PELA EMPRESA NÃO PROVADAS - CONDENAÇÃO 
BASEADA NA CONFISSÃO DO RÉU EM JUÍZO, ALIADA AOS 
DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLIGIDOS NOS AUTOS - 
DOSIMETRIA DA PENA - PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO 
LEGAL - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO 
ACUSADO - AUMENTO DA PENA-BASE EM DECORRÊNCIA DOS 
MAUS ANTECEDENTES DO RÉU - ADMISSIBILIDADE - NOTÍCIA 
NOS AUTOS DE PROCESSOS CRIMINAIS COM CONDENAÇÃO 
TRANSITADA EM JULGADO - ÚNICA HIPÓTESE ENSEJADORA DA 
INCIDÊNCIA DA REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL 
NEGATIVA - DOSIMETRIA DA PENA E PENA DE MULTA 
MANTIDAS PELOS MESMOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELO JUIZ 
DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO DA DEFESA E DO MPF 
DESPROVIDOS. 
(...) 
24. Com efeito, impossível desconsiderar que muitos 
estabelecimentos empresariais, bem como pessoas físicas, passem 
por dificuldades financeiras, principalmente em nosso país. Porém, 
não é dado justificar a prática de crimes, como o tratado nestes 
autos, cometido contra o erário público, em face dessas situações 
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críticas por que passam todos os cidadãos. Exceto em situações 
extremas, tal realidade não caracteriza a figura da inexigibilidade de 
conduta diversa, cujos limites e pressupostos são de grande 
relevância para evitar que se abra definitivamente uma porta para a 
impunidade. (ACR 00111806520064036181, DESEMBARGADORA 
FEDERAL RAMZA TARTUCE, TRF3 - QUINTA TURMA, e-DJF3 
Judicial 1 DATA:19/03/2012 ..FONTE_REPUBLICACAO:.) 

 

Ora, a carga tributária, na conjuntura atual brasileira, torna, por 

vezes, inexigível conduta diversa por parte dos responsáveis pelo 

gerenciamento das pessoas jurídicas de atividade empresarial188. 

Desta forma, em determinadas situações está correta a afirmação de 

Adam Smith de que a evasão serviria “para evitar-lhe ao contribuinte a injustiça 

de impostos prejudiciais às suas atividades econômicas”189. 

O que merece reparo na concepção dos institutos, atualmente, é o 

fato de que se restringe, em muito, a subsunção das causas dirimentes 

supralegais ao estado de necessidade exculpante, o que constitui grave 

equívoco. 

As agruras da atividade empresarial devem ser reconhecidas caso a 

caso e, evidentemente, não se está aqui defendendo a impunidade dos crimes 

contra a ordem tributária. 

O que não pode continuar acontecendo é o Estado fechar os olhos à 

situação de perigo constante em que se encontram as empresas com 

atividades em nosso país. Como já colacionado anteriormente, há que ser 

respeitados limites para a previsão da carga tributária em nosso país190, a fim 

de que não se tome rumo na contramão da livre iniciativa, que, também, tem 

previsão constitucional expressa. 
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se espera uma atuação estatal na construção de uma liberdade coletiva, de inclusão 
social. Revelando-se o Estado incapaz de (ou inábil para) suprir certas demandas 
sociais, não se legitima o aumento desmedido de tributos, em ciclo crescente e 
interminável, onde se vê que, por mais que se aumentem os tributos, em maior grau se 
ampliam as demandas sociais, exigindo novos aumentos”.
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 Grifos insertos. ROSA JUNIOR, 

Luiz Emygdio F. da. Op. cit. p. 27. 
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A parcela de responsabilidade do Estado (e do restante da 

sociedade, por conseguinte) acompanha a atividade empresarial a todo tempo. 

Arrisca-se a dizer que tem sorte, nos dias de hoje, o empresário que consegue 

sucesso no exercício de suas funções e dentro dos limites da legalidade, em 

especial, ao que dispõe a Lei n. 8.137/90. 

Por fim, há que se observar que o Estado não ficará desamparado 

com a lesão que sofrera, ao não proceder à arrecadação da exação devida. 

Cumpre lembrar as lições de Zaffaroni e Pierangeli, por ora: 

 

“Na inculpabilidade, a situação é ainda pior, porque nem sequer se 

trata de uma permissão, aí o direito nem sequer pode permitir a 
conduta, mas unicamente não pode exigir do sujeito que não fizesse 
o que fez, que não tivesse cometido o injusto. A conduta continua 
sendo um injusto e possui todos os efeitos que dele derivam, tanto 
para o direito penal como para os outros ramos do direito. Diante da 
conduta inculpável pode haver uma legítima defesa ou qualquer outra 
causa de justificação; são cabíveis as reparações civis, as sanções 
administrativas etc.”

191
 

 

Desta forma, caberá ao Estado a busca de sua reparação, no âmbito 

cível ou administrativo, lançando mão do Direito Tributário Sancionador, a fim 

de responsabilizar o agente por sua conduta. O que não cabe é a 

responsabilização penal, diante de situação em que não se poderia cogitar 

outra possibilidade de comportamento. 
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 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Op. cit. 518. 
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6. PONDERAÇÕES CONCLUSIVAS. 

 

I. A partir da análise da evolução histórica, pode-se depreender que 

a institucionalização do Direito Tributário deve-se em razão de constituir em 

uma das formas de garantia, ao Estado, de arrecadação de verbas, que 

possibilitem a sua manutenção. 

II. A designação destas verbas, a priori, é pautada na distribuição da 

riqueza no seio social, permitindo a redução de desigualdades e 

proporcionando a todos as garantias fundamentais previstas na Constituição da 

República de 1988. 

III.  Ante à realidade social brasileira, tornou-se possível 

compreender que não passa de falácia este argumento de função do Direito 

Tributário, ao passo em que se está diante de um dos mais desiguais países do 

mundo, no qual o abismo social mantém-se em constante aumento. 

IV.  O Direito Penal constitui na mais grave forma de intervenção 

estatal na vida do cidadão, única forma justificada de afronta a direitos 

fundamentais, como o da liberdade. 

V. Por ser tão gravoso, deve-se restringir a atuação do Direito Penal 

e a utilização deste instrumento, fazendo prevalecer as garantias fundamentais 

ao indivíduo, frente ao poder estatal. Desta forma, alicerça-se a ciência criminal 

em princípios elementares (como o da intervenção mínima, culpabilidade e 

lesividade) e conceitos fulcrais – como é o caso da ficção jurídica intitulada 

bem jurídico – a fim de que se possam atender às funções do Direito Penal. 
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VI.  Por conta da novel situação sócio-econômica, o legislador foi 

obrigado a criar mecanismos de tutela, dentro do Direito, a fim de proteger as 

relações emergidas da nova conjuntura. 

VII. Neste contexto, criam-se os crimes tributários. No entanto, esta 

criação, como se pôde observar, é absolutamente questionável, ao passo em 

que se está diante de afrontas aos conceitos básicos, pertencentes ao Direito 

Penal e que não podem ser rechaçados.  

VIII.  A constitucionalidade dos crimes tributários é, então, rebatida, 

uma vez que funda-se esta novel criminalidade em bem jurídico 

supraindividual, que vislumbra, em verdade, a proteção de uma função do 

Estado, deturpando-se a aplicação do Direito Penal. Este tema, porém, deve 

ser superado, uma vez que, para aplicabilidade prática, não encontra respaldo 

na jurisprudência nacional. Ao revés, continua-se denunciando pelos crimes 

versados na Lei 8.137/90 e condenando os réus por tais condutas. Desta 

forma, necessário o confronto da questão com a apresentação de conceitos 

pertencentes ao Direito Penal, capazes de afastar estas condenações. 

IX. Nesta nova atmosfera, analisou-se a tipicidade dos crimes 

tributários, a tipicidade objetiva – a essencialidade da fraude para a 

consumação dos crimes – e a tipicidade subjetiva – sendo o dolo direto o único 

possível de se vislumbrar, uma vez que não se poderia conceber a prática de 

fraude mediante um dolo eventual. 

X. Na análise atinente à antijuridicidade, foram confrontadas as 

situações justificantes legais – estado de necessidade, legítima defesa, estrito 

cumprimento de dever legal e exercício regular de direito. Concluiu-se que não 

se poderiam vislumbrar tais justificantes quando dos crimes tributários, em 

razão do fato de que, no que toca ao estrito cumprimento de dever legal, é 

absolutamente inconcebível pensar-se subsumir às condutas previstas na Lei 

n. 8.137/90. O mesmo argumento pode ser suscitado, quando do exercício 

regular de direito. A legítima defesa, por sua vez, é afastada, em virtude da 

impossibilidade de se argumentar tratar-se a cobrança da exação de agressão 

injusta. Por fim, o estado de necessidade não pode ser justificante legal para os 

casos, em razão do princípio da ponderação de bens e deveres que o rege. 

XI. Diante disso, tornou-se necessário fazer análise da culpabilidade. 

Este constituiu ponto fulcral deste trabalho, uma vez que o contribuinte, em 
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determinadas situações, encontra-se em inexigibilidade de conduta diversa, 

ante à cobrança de tributos por parte do Estado. 

XII. Concluiu-se que o estado de necessidade exculpante poderá ser 

arguido nas situações em que o contribuinte encontra-se em flagrante 

dificuldade financeira, correndo o risco de decretação de falência de sua 

empresa e encerramento de suas atividades.  

XIII. No que se tratou da co-culpabilidade, possível concluir-se que 

esta dirimente supralegal poderá ser arguida a qualquer tempo, não somente 

nas situações de possibilidade de falência da pessoa jurídica, uma vez que, 

com a exacerbada carga tributária, o Estado assume parcela da 

responsabilidade das condutas que visam o não-pagamento do tributo. 

Necessário, porém, analisar-se a situação no caso concreto, a fim de se aferir a 

inexigibilidade de outra conduta, comprovando-se não se tratar de possibilidade 

de impunidade dos sujeitos que praticam as condutas previstas na Lei n. 

8.137/90. 
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