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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo analisar as questões problemáticas da tipicidade
penal tributária sob o enfoque do princípio da preservação da empresa, tendo como
base os crimes materiais descritos no artigo 1º da Lei 8.137/90. Em primeiro passo o
tema será abordado à margem do Direito Penal Econômico e do princípio da
preservação da empresa. Será estudado o bem jurídico tutelado pelo Direito Penal
Tributário e as conseqüentes discussões em torno do ilícito penal-tributário, do ilícito
tributário e do Direito Tributário Sancionador. Em seguida, se procederá à análise do
tipo penal, discutindo-se os problemas em torno dos elementos normativos do tipo
penal, das leis penais em branco, dos crimes de perigo e suas influências e
características na configuração da tipicidade penal tributária. Por fim, serão
trabalhadas as questões mais polêmicas da tipicidade no Direito Penal Tributário,
como: O conceito de tributo devido, a constituição do crédito tributário e a
consumação dos crimes tributários. Concluindo-se por uma tipicidade penaltributária configurada nos contornos do princípio da preservação da empresa.

Palavras-chave: Crimes tributários materiais – preservação da empresa – direito
penal econômico – tipicidade penal-tributária.

RESUMEN

Este documento tiene por objeto examinar las cuestiones de tipicidad penal fiscal
bajo el enfoque del principio de conservación de la empresa, basados em los
crímenes materiales descritos en el artículo 1 de la Ley 8.137/90. En el primer paso
el tema será discutido en el marco de la Ley Penal Económico y el principio de
conservación de la empresa. El bien jurídico estudiado bajo la supervisión del
Derecho Penal Fiscal y las consiguientes discusiones alrededor del ilegal penal
fiscal, y Derecho Tributario sancionador. Entonces, voluntad a examinar el tipo
penal, discutiendo los problemas en torno de los elementos normativos del delito, las
leyes penales en blanco, los delitos de peligro y su influencia en la configuración y
características de la tipicidad penal fiscal. Por último, se trabajó en los temas más
controvertidos de la tipicidad en la Ley Penal Fiscal, como: El concepto del impuesto
a pagar, el crédito fiscal y la consumación de los delitos fiscales. Completar por una
tipicidad penal fiscal configurada en los contornos del principio de conservación de la
empresa.

Palabras clave: Delitos Fiscales materiales - preservación de la empresa - Derecho
penal económico - tipicidad penal fiscal.
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1 INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho é analisar a tipicidade penal tributária tendo como
base os crimes materiais descritos no artigo 1º da Lei 8.137/90 – crimes de
sonegação fiscal, e todas as questões problemáticas que envolvem o tema. Tudo
numa perspectiva de defesa e proteção da empresa.
O tema se mostra interessante porquanto o princípio da preservação da
empresa ainda é pouco difundido na doutrina brasileira e bastante ignorado no
desenvolvimento legislativo da matéria. Sem contar, que as questões que envolvem
a configuração dos crimes tributários estão longe de se tornarem academicamente
pacíficas. No que tange ao entendimento jurisprudencial, também serão encontradas
divergências (mesmo havendo súmula vinculante relativa aos crimes tributários,
posto que a votação e os critérios utilizados pelos Ministros do Supremo Tribunal
Federal não foram unânimes).
Para tanto, primeiramente se faz necessário contextualizar o tema à margem
do Direito Penal Econômico e do princípio da preservação da empresa.
Posteriormente, será investigado o bem jurídico que se almeja proteger quando se
fala em Direito Penal Tributário e as conseqüentes discussões em torno do ilícito
penal-tributário, do ilícito tributário e do Direito Tributário Sancionador.
Em seguida, passa-se ao estudo do tipo penal propriamente dito, discutindose os problemas em torno dos elementos normativos do tipo penal, das leis penais
em branco, dos crimes de perigo e suas influências e características na configuração
da tipicidade pena tributária.
Por fim, serão analisadas as questões mais polêmicas da tipicidade no
Direito Penal Tributário, como: O conceito de tributo devido, a constituição do crédito
tributário e a consumação dos crimes tributários. Concluindo-se por uma tipicidade
penal-tributária configurada nos contornos do princípio da preservação da empresa.

2 O DIREITO PENAL ECONÔMICO APLICADO À ATIVIDADE EMPRESARIAL

2.1 Conceito de Princípio

Antes de se conceituar o princípio da preservação da empresa, são
necessários breves comentários acerca do conceito de princípio adotado por este
trabalho.
Diversos doutrinadores se propuseram a elaborar uma Teoria dos Princípios,
analisando proficuamente o que seria um princípio, a dimensão jurídica de sua
aplicação e a distinção, ou não, entre princípios e regras.
Não obstante a importância do tema, não é o objetivo deste trabalho realizar
um completo estudo sobre princípio1, ou proceder a críticas sobre qual definição
seria a mais adequada ao ordenamento jurídico brasileiro, posto que fugiria ao
propósito de discussão principal deste estudo. Porém, por uma questão
metodológica, se faz necessário uma definição de qual linha de pensamento se
adotará ao analisar o princípio da preservação da empresa.
Contrariamente à “teoria da metodologia jurídica tradicional” (CANOTILHO,
1999, p. 1086) que diferencia normas e princípios, adota-se aqui a visão póspositivista de que regras e princípios são duas espécies de normas jurídicas. Os
princípios como normas jurídicas, frutos do pós-positivismo anunciado por Dworkin2,
foram os subsídios ou os contornos para uma superação da visão positivista do
Direito ou pelo menos para uma releitura de suas propostas.
Dworkin, ao distinguir princípios de regras, afirma que a diferença entre eles é de
natureza lógica (2007, p. 39) e reconhece ambos como tipos de normas jurídicas.
Neste mesmo sentido, Alexy:

1

2

No Brasil, Humberto Ávila realizou importante estudo comparativo-crítico sobre as mais importantes
teorias dos princípios e apresenta a sua versão da Teoria conceituando princípios como: {...}
“normas imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas e com pretensão de
complementariedade e de parcialidade, para cuja aplicação se demanda uma avaliação da
correlação entre o estado das coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta havida
como necessária à sua promoção.” (ÁVILA, 2005, p. 70)
Em seu livro “Taking Rights Seriously” (Levando os Direitos à Sério), publicado em 1977, o filósofo
utiliza como referência a versão contemporânea do positivismo jurídico proposta por H. L. A. Hart
e critica severamente a lógica positivista de uma ciência do Direito estruturada apenas por regras.
(DWORKIN, 2007)

Tanto regras quanto princípios são normas, porque ambos dizem o que
deve ser. Ambos podem ser formulados por meio de expressões deônticas
básicas do dever, da permissão e da proibição. {...} A distinção entre regras
e princípios é, portanto, uma distinção entre duas espécies de normas.
(2008, p. 87)

Canotilho, explica que um ordenamento jurídico formado por princípios e
regras torna permissiva a descodificação, principalmente em termos de um
constitucionalismo adequado, possibilitando assim, a compreensão da Constituição
como um “sistema aberto de regras e princípios”. (1999, p. 1088) O autor salienta a
importância dos princípios como norteadores de todo o sistema jurídico, como
expressão de valores que fundamentam as regras jurídicas.
Afirma ainda, que princípios são “normas qualitativamente distintas” (1999,
p. 1086) das regras jurídicas, e que atuam como imposições de “optimização,
compatíveis com vários graus de concretização, consoante os condicionalismos
fácticos e jurídicos” (1999, p. 1087). Como exigências de otimização, permitem o
balanceamento de valores e interesses conforme seu peso e a ponderação dos
princípios eventualmente conflitantes. (1999)
Já as regras são normas que preceituam de forma imperativa uma exigência
e devem ser cumpridas em sua exata medida, não deixando brechas para outra
solução, têm relação direta com o aspecto da validade, pois ou uma regra vale ou
não vale. (CANOTILHO, 1999)
Dessa forma, as regras devem ser aplicadas “à maneira tudo-ou-nada”
(DWORKIN, 2007, p. 39) porque devem ser integralmente cumpridas. Os princípios
já não podem seguir neste mesmo diapasão, pois não estabelecem condições para
que sua aplicação se dê de forma necessária e impositiva. (DWORKIN, 2007) Isso
ocorre porque “os princípios possuem uma dimensão que as regras não têm – a
dimensão do peso ou importância”. (DWORKIN, 2007, p. 42) Explica-se, quando
ocorre uma colisão entre princípios deve-se considerar a importância de cada um,
devendo-se optar pelo princípio que se revelar mais forte ou preponderante no caso
concreto (dimensão do peso). Na hipótese de conflito entre regras, não há relação
de importância. Não é possível aplicar uma regra a determinado caso, por
considerá-la mais importante e adequada, deixando de aplicar a outra. Portanto, no

caso de regras conflitantes, necessariamente uma delas não é válida (dimensão da
validade).
Para Alexy a distinção entre princípios e regras se dá de maneira
“qualitativa” (2008, p. 90) considerando os princípios como verdadeiros deveres ou
“mandamentos de otimização,” (2008, p. 90) que devem ser aplicados em diferentes
graus a depender de cada situação fática e normativa específica, ou seja, “princípios
são caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que
a medida devida de sua satisfação não depende somente das possibilidades fáticas,
mas também das possibilidades jurídicas.” (2008, p. 90)
E “as regras são normas que devem ser sempre satisfeitas ou não
satisfeitas” (2008, p. 91), considerando que se uma regra é válida, ela deve ser
cumprida nos exatos termos em que foi estipulada; “nem mais, nem menos. Regras
contêm, portanto, determinações no âmbito daquilo que é fática e juridicamente
possível”. (2008, p. 91)
No caso de colisão entre princípios, ainda segundo Alexy, devem ser
analisadas as circunstâncias fáticas e normativas do caso concreto para que,
através do “sopesamento de interesses conflitantes” (2008, p. 95), seja definido qual
princípio deve ceder para que o outro seja aplicado, “o objetivo deste sopesamento é
definir qual dos interesses – que abstratamente estão no mesmo nível – tem maior
peso no caso concreto”. (2008, p. 95)
Já um conflito entre regras somente pode ser solucionado se houver uma
cláusula de exceção3 (que elimina o conflito) inserida em uma das regras, caso
contrário uma das regras será considerada inválida. (ALEXY, 2008)
Assim, tem-se que o conflito entre princípios deve ser solucionado na
dimensão do peso e não na dimensão da validade (como no caso das regras), já
que se subentende que só existam conflitos entre princípios válidos.
Há ainda outro ponto a ser considerado em relação à colisão de princípios e
a solução pelo sistema de sopesamento. O sopesamento só é possível porque não
podem existir princípios ditos como absolutos, em um ordenamento jurídico que
3

Alexy exemplifica: “{...} para um conflito entre regras que pode ser resolvido por meio da introdução
de uma cláusula de exceção é aquele entre a proibição de sair da sala aula antes que o sinal
toque e o dever de deixar a sala se soar o alarme de incêndio. Se o sinal ainda não tiver sido
tocado, mas o alarme de incêndio tiver soado, essas regras conduzem a juízos concretos de
dever-ser contraditórios entre si. Esse conflito deve ser solucionado por meio da inclusão, na
primeira regra, de uma cláusula de exceção para o caso do alarme de incêndio.” (ALEXY, 2008 p.
92)

inclua em sua legislação a garantia de direitos fundamentais, como é o caso do
ordenamento jurídico brasileiro.
Explica-se,

princípios podem se referir a interesses coletivos ou a direitos individuais.
Se um princípio se refere a interesses coletivos e é absoluto, as normas de
direitos fundamentais não podem estabelecer limites jurídicos a ele. Assim,
até onde o princípio absoluto alcançar não pode haver direitos
fundamentais. Se o princípio absoluto garante direitos individuais, a
ausência de limites desse princípio levaria à seguinte situação contraditória:
em caso de colisão, os direitos de cada indivíduo, fundamentados pelo
princípio absoluto, teriam que ceder em favor dos direitos de todos os
indivíduos, também fundamentados pelo princípio absoluto. Diante disso, ou
os princípios absolutos não são compatíveis com direitos individuais, ou os
direitos individuais que sejam fundamentados pelos princípios absolutos não
podem ser garantidos a mais de um sujeito de direito. (ALEXY, 2008, p.111)

Assim, fica clara a impossibilidade de se definir algum princípio como
absoluto evidenciando o sistema de sopesamento como a melhor solução para a
colisão entre princípios.
Por outro ângulo, pode-se aferir a relação direta do sistema de sopesamento
de princípios com a “máxima da proporcionalidade”

4

(ALEXY, 2008, p.116), assim

definida em três mandamentos parciais, quais sejam adequação5, necessidade6
(prevalência do meio menos gravoso) e proporcionalidade em sentido estrito7
(sopesamento de pesos propriamente dito).
4

5

6

7

“Afirmar que a natureza dos princípios implica a máxima da proporcionalidade significa que a
proporcionalidade, com suas três máximas parciais da adequação, da necessidade (mandamento
do meio menos gravoso) e da proporcionalidade em sentido estrito (mandamento do sopesamento
propriamente dito), decorre logicamente da natureza dos princípios, ou seja, que a
proporcionalidade é deduzível dessa natureza.” (ALEXY, 2008, p.118)
“A adequação exige uma relação empírica entre o meio e o fim: o meio deve levar à realização do
fim. Isso exige que o administrador utilize um meio cuja eficácia (e não o meio, ele próprio) possa
contribuir para a promoção gradual do fim.” (ÁVILA, 2005, p. 116.)
“O exame da necessidade envolve a verificação da existência de meios que sejam alternativos
àquele inicialmente escolhido pelo Poder Legislativo ou Poder Executivo, e que possam promover
igualmente o fim sem restringir, na mesma intensidade, os direitos fundamentais afetados. Neste
sentido, o exame da necessidade envolve duas etapas de investigação: em primeiro lugar, o
exame da igualdade de adequação de meios, para verificar se os meios alternativos promovem
igualmente o fim; em segundo lugar, o exame do meio menos restritivo, para examinar se os
meios alternativos restringem em menos medida os direitos fundamentais colateralmente
afetados.” (ÁVILA, 2005, p. 122.)
“O exame da proporcionalidade em sentido estrito exige a comparação entre a importância da
realização do fim e a intensidade da restrição aos direitos fundamentais. A pergunta que se deve
fazer é a seguinte: O grau de importância da promoção do fim justifica o grau de restrição causada
aos direitos fundamentais? Ou, de outro modo: As vantagens causadas pela promoção do fim são

Em suma, para Alexy,

os princípios são mandamentos de otimização em face das possibilidades
jurídicas e fáticas. A máxima da proporcionalidade em sentido estrito, ou
seja, exigência de sopesamento, decorre da relativização em face das
possibilidades jurídicas. {...} Já as máximas da necessidade e da
adequação decorrem da natureza dos princípios como mandamentos de
otimização em face das possibilidades fáticas. (ALEXY, 2008, p. 117 e 118).

Já Ávila, trata a proporcionalidade8 como um verdadeiro postulado
normativo9:

(...) a proporcionalidade, como postulado estruturador da aplicação de
princípios que concretamente se imbricam em torno de uma relação de
causalidade entre um meio e um fim, não possui aplicabilidade irrestrita.
Sua aplicação depende de elementos sem os quais não pode ser aplicada.
Sem um meio, um fim concreto e uma relação de causalidade entre eles
não há aplicabilidade do postulado da proporcionalidade em seu caráter
trifásico. (2005, p. 113)

8

9

proporcionais às desvantagens causadas pela adoção do meio? A valia da promoção do fim
corresponde à desvalia da restrição causada?” (ÁVILA, 2005, p. 124.)
Há distinção entre proporcionalidade e razoabilidade, como bem esclarece Ávila, a razoabilidade
“não faz referência a uma relação de causalidade entre um meio e um fim, tal como faz o
postulado da proporcionalidade.” Para Ávila, a razoabilidade possui três deveres fundamentais: “A
razoabilidade como dever de harmonização do geral com o individual (dever de equidade) atua
como instrumento para determinar que as circunstâncias de fato devem ser consideradas com a
presunção de estarem dentro da normalidade, ou para expressar que a aplicabilidade da regra
geral depende do enquadramento do caso concreto. {...} A razoabilidade como dever de
harmonização do Direito com suas condições externas (dever de congruência) exige a relação das
normas com suas condições externas de aplicação, quer demandando um suporte empírico
existente para a adoção de uma medida, quer exigindo uma relação congruente entre o critério de
diferenciação escolhido e a medida adotada. {...} A razoabilidade como dever de vinculação entre
duas grandezas (dever de equivalência), semelhante à exigência de congruência, impõe uma
relação de equivalência entre a medida adotada e o critério que a dimensiona.” (ÁVILA, 2005, p.
110 e 111)
“Os postulados normativos situam-se num plano distinto daquele das normas cuja aplicação
estruturam. A violação deles consiste na não-interpretação de acordo com a sua estruturação.
São, por isso, metanormas, ou normas de segundo grau. {...} O funcionamento dos postulados
difere muito do dos princípios e das regras. Com efeito, os princípios são definidos como normas
imediatamente finalísticas, isto é, normas que impõem a promoção de um estado ideal de coisas
por meio da prescrição indireta de comportamentos cujos efeitos são havidos como necessários
àquela promoção. Diversamente, os postulados, de um lado, não impõem a promoção a um fim,
mas, em vez disso, estruturam a aplicação do dever de promover um fim; de outro, não
prescrevem indiretamente comportamentos, mas modos de raciocínio e de argumentação
relativamente a normas que indiretamente prescrevem comportamentos. Rigorosamente, portanto,
não se podem confundir princípios com postulados. As regras, a seu turno, são normas
imediatamente descritivas de comportamentos devidos ou atributivas de poder. Distintamente, os
postulados não descrevem comportamentos, mas estruturam a aplicação das normas que o
fazem.” (ÁVILA, 2005, p. 88 e 89.)

No que tange aos conflitos entre direitos fundamentais, principalmente
quando se fala em Direito Penal em que haverá sempre violação a pelo menos um
dos direitos fundamentais do cidadão – por exemplo, o direito à liberdade –, a
proporcionalidade10 terá sempre um papel solucionador, e porque não dizer
pacificador destas tensões entre o dever-punir estatal e os direitos e garantias
fundamentais do cidadão.

O princípio da proporcionalidade tem sua principal área de atuação no
âmbito dos direitos fundamentais, isso porque é o responsável por
determinar limites – máximos e mínimos – de intervenções estatais nas
esferas individuais e coletivas, sempre tendo em vista as funções e os fins
buscados pelo Estado Democrático de Direito. Essa característica se mostra
mais visível quando falamos no Direito Penal, uma vez que, responsável por
tutelar os bens jurídicos constitucionais, esse ramos do direito deverá zelar,
ao mesmo tempo, pela proibição de abusos – arbitrariedades – estatais,
bem como efetivar as necessidades fundamentais do indivíduo e da
sociedade conforme estabelecido nas diretrizes constitucionais. (STRECK,
2008, p. 54)

Finalizando, a solução11 apresentada por Alexy para a colisão entre
princípios (incluindo-se o postulado da proporcionalidade) será de extrema
importância, como se verá adiante, para a análise do princípio da preservação da
empresa em contraposição a outros princípios orientadores do ordenamento jurídico,

10

11

“Na dogmática alemã, é conhecida a diferenciação entre o princípio da proporcionalidade em
proibição excesso (Ubermassverbot) e proibição de proteção deficiente (Untermassverbot). No
primeiro caso, o princípio da proporcionalidade funciona como parâmetro de aferição da
constitucionalidade das intervenções nos direitos fundamentais como proibições de intervenção.
No segundo, a consideração dos direitos fundamentais como imperativos de tutela (Canaris)
imprime ao princípio da proporcionalidade uma estrutura diferenciada. {...} Na jurisprudência do
Tribunal Constitucional alemão, a utilização do princípio da proporcionalidade como proibição de
proteção deficiente pode ser encontrada no segunda decisão sobre o aborto (BverfGE 88, 203,
1993). O Bundesverfassungsgericht assim se pronunciou: ‘O Estado para cumprir com seu dever
de proteção, deve empregar medidas suficientes de caráter normativo e material, que levem a
alcançar – atendendo à contraposição de bens jurídicos – a uma proteção adequada, e como tal,
efetiva (proibição de insuficiência)’.” (MENDES, apud STRECK, 2008, p. 98)
“A solução para essa colisão consiste no estabelecimento de uma relação de precedência
condicionada entre os princípios, com base nas circunstâncias do caso concreto. Levando-se em
consideração o caso concreto, o estabelecimento de relações de precedências condicionadas
consiste na fixação de condições sob as quais um princípio tem precedência em face do outro.
Sob outras condições, é possível que a questão da precedência seja resolvida de forma contrária.”
(ALEXY, 2008, p. 96)

também aplicáveis ao Direito Empresarial, ao Direito Tributário e ao Direito PenalEconômico.

2.2 A evolução do conceito de empresa

Feitas as primeiras considerações sobre princípios, passa-se à análise
propriamente dita do princípio da preservação da empresa, procedendo-se
primeiramente à breve anotação sobre a evolução do conceito de empresa,
notadamente acerca da Teoria da Empresa12, cujo modelo brasileiro advém do
Direito italiano.
Desde os primórdios da civilização, o homem praticava a atividade
comercial. Inicialmente, ele se associou em grupos para garantir a sobrevivência de
seus membros, em seguida, percebeu-se a necessidade de troca dos meios de
produção

(escambo),

passando

pelo

surgimento

da

moeda,

chegando

à

necessidade de um facilitador das trocas de mercadoria – um intermediário –
surgindo assim, o comércio.
Nesse contexto, os mercadores e comerciantes em geral difundiam suas
atividades comerciais através do sistema de troca. Contudo, considerando a
diversidade cultural, política e social, que muitas vezes dificultava as negociações,
foram instituídas, no período que vai desde a queda do Império Romano, até
meados do século XI, corporações que tinham a função de regular e facilitar as
atividades empreendidas. Basicamente, o que se tinha era a utilização dos usos e
costumes como forma de criação do direito.
As normas escritas do Direito Comercial só foram possíveis através das
feiras que eram formas de aperfeiçoar as práticas mercantis, donde se tem o
nascimento da letra de câmbio, do instituto da compensação, do protesto pela falta
de pagamento e o esboço do processo de falência. Pode-se afirmar que até 1807 os
comerciantes e mercadores detinham o poderio acerca da regulamentação do direito
comercial, isto é, aqueles tinham o poder de regulamentar, decidir e fiscalizar a
atividade exercida.
12

Sobre a evolução do conceito de empresa, por tudo que a frente se relatará: BUGARELLI, 1980;
COELHO, 2008; DEYON, 1973; MARTINS, 2008; THEODORO JUNIOR, 2008.

O Code Commerce de 1807, promovido por Napoleão Bonaparte, foi a
primeira codificação estatal acerca do Direito Comercial, em que o Estado avocou a
competência para legislar e decidir sobre a matéria, extinguindo-se, assim, as
corporações de ofício.
O principal objetivo do Código Comercial francês foi descrever quais eram as
atividades que estavam incluídas no ramo do direito comercial.
O Brasil, da mesma forma, através do Código Comercial de 1850 e do
Regulamento nº 737 do mesmo ano, abarcava a teoria criada por Napoleão – Teoria
dos Atos de Comércio. Referido Regulamento elencava os atos que eram
caracterizados como sendo de comércio, ou seja, somente se a pessoa estivesse
exercendo atividade descrita naquele Regulamento poderia ser considerado
comerciante, restando reservada às demais atividades a característica civil,
reguladas, portanto, pelo Código Civil.
Entretanto,

a

concepção

da

Teoria

dos

Atos

de

Comércio

foi

demasiadamente criticada por juristas e tribunais da época, tendo o Supremo
Tribunal Federal, na década de 1960, interpretado extensivamente as atividades de
prestação de serviço como sendo atividades de comerciante.
Paralelamente às críticas levadas aos Tribunais do Brasil, nascia na Itália,
em pleno regime fascista (1942), a ideia de solidarismo constitucional. O Código
Civil italiano de 1942 idealizou que todo negócio jurídico deveria estabelecer regras
entre os contratantes, desde que cumprida a função social destinada aos efeitos
jurídicos. Vale dizer, que como na Itália vigia um regime social, ainda que ditatorial,
todos os contratos não poderiam simplesmente gerar efeitos apenas aos
contratantes, devendo irradiar efeitos sociais. Desta forma, o princípio da autonomia
da vontade privada ficaria subordinado à eficácia social advinda do contrato.
(BUGARELLI, 1980; COELHO, 2008; DEYON, 1973; MARTINS, 2008; THEODORO
JUNIOR, 2008.)
Sabe-se, em conformidade com o pensamento de Ascarelli, que as
sociedades empresárias são fruto de um contrato, denominado por este autor como
contrato plurilateral, no qual os sócios, tendo vontades paralelas, se unem para
instituir uma pessoa jurídica. Destarte, tem-se que a sociedade empresária, de
acordo com o modelo italiano, é uma pessoa jurídica oriunda de um acordo de
vontades (contrato), contrato este que deve cumprir sua função social. (1947)

O Brasil encampou o modelo italiano, concebendo o Direito Empresarial
como ramo autônomo do Direito Privado, regulado pelo Código Civil de 2002, a partir
do art. 966. (ASCARELLI, 1947)
O supracitado artigo conceitua empresário como sendo um profissional
(pessoa física ou jurídica) que exerce, em nome próprio, com habitualidade, uma
atividade, extraindo desta as condições necessárias para se estabelecer e se
desenvolver financeiramente.
A ideia que se tem acerca do conceito de empresário descrita no Código
Civil é de uma organização de fatores de produção, tais como capital, trabalho e
atividade de produção ou circulação de bens ou serviços, todas exercidas por uma
pessoa, o empresário ou sociedade empresária.
Coloquialmente, o termo empresa é utilizado para designar o sujeito de
direitos e deveres que exerce uma atividade empresarial. Todavia, empresa nada
mais é do que a atividade exercida pelo empresário. Quando se fala em organização
de fatores de produção, o empresário, utilizando-se de tais fatores, exerce uma
atividade – a empresa. Portanto, empresa é a atividade economicamente organizada
para a produção ou circulação de bens ou serviços.

2.3 O princípio da preservação da empresa

Feita essa breve explanação acerca da teoria da empresa, pode-se realizar
melhor análise do princípio da preservação no ordenamento jurídico brasileiro.
A Constituição da República Brasileira de 1988, emoldurada pelos ditames
do Estado Democrático e Social de Direito, trás em seu texto extrema preocupação,
não apenas com a estrutura política do Estado, mas também e principalmente, com
o direito e o dever do Estado em tutelar os denominados direitos e garantias
fundamentais.13 Observa-se, então, o caráter diretivo14 ou programático desta nova
Constituição, que não foi concebida simplesmente como um “instrumento de
13
14

Aqui considerados de forma ampla, não apenas os preceituados no art. 5º da CR.
Em oposição, Constituições Estatutárias ou Orgânicas, concebidas como mero “instrumento de
governo” (CANOTILHO, 1982, p. 12)

governo”, mas também, e precipuamente, como um “plano global normativo” do
Estado e da Sociedade. (CANOTILHO, 1982, p. 12).
Verifica-se assim, que o objetivo principal do Estado passa a ser a garantia
dos direitos fundamentais e a supremacia do interesse social e coletivo em
detrimento dos interesses individuais. Ocorre uma mudança de foco – do individual
para o coletivo – cumulado com uma grande necessidade de se procurar garantir,
direta e explicitamente, os denominados direitos e garantias sociais dos cidadãos,
tudo como conseqüência do momento histórico pós-ditatorial vivido quando da
elaboração dessa nova Constituição Republicana.
Diante desse novo contexto, pode-se inferir que toda a Constituição de 1988,
assim como os seus Títulos, bem como o Título VII que trata sobre a Ordem
Econômica e Financeira, devem ser interpretados com base nas premissas ora
expostas.
A Ordem Econômica que pode ser conceituada como “um conjunto de
princípios jurídicos de conformação do processo econômico,” (GRAU, 1981, p. 47)
dentro

dessa

nova

perspectiva

Constitucional,

tem

como

finalidade

o

desenvolvimento nacional e a justiça social. E a empresa, instituição fundamental
dentro desta Ordem aparece orientada por novos parâmetros, tendo como base para
sua constituição e desenvolvimento a sua função social.
O princípio da função social da empresa, corolário da função social da
propriedade15 (GRAU, 1981), denota que a empresa não deve se pautar
exclusivamente na busca incessante pelo lucro, atendendo apenas aos interesses
de seus sócios, mas também e prioristicamente deve atender e respeitar os direitos
dos consumidores, a preservação do meio-ambiente e do patrimônio histórico e
cultural do país, assim como o regime da livre concorrência, enfim, deve atender ao
interesse social16 (JUNIOR; PITOMBO 2007).
Em razão de toda essa importância social, já que a empresa é responsável
pela movimentação da economia com a geração de empregos, a circulação de

15

16

Para estudo mais aprofundado, recomenda-se: GRAU, Eros Roberto. Elementos de Direito
Econômico. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1981.
Maiores esclarecimentos sobre o tema, ver em: JUNIOR, Francisco Satiro de Souza; PITOMBO,
Antônio Sérgio A. de Moraes. Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência: Lei
11.101/2005 – Artigo por Artigo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007.

riquezas, o pagamento de encargos tributários que sustentam a máquina estatal
etc., é que se tornou necessário criar mecanismos para sua preservação.
O

princípio

da

preservação

da

empresa,

reconhecido

como

um

desdobramento dos princípios da livre iniciativa e da valorização do trabalho
humano, ambos preceituados no art. 170 da Constituição da República17 , e ainda,
como emanação da garantia do direito à propriedade privada e sua respectiva
função social, constantes do art. 5º, inciso XXII e XXIII da Constituição da República,
surge mediante o contexto da função social da empresa, conseqüência do modelo
de Constituição Social adotado a partir de 1988.
Assim, por ter sua justificação constitucional, o princípio da preservação da
empresa deve ser analisado como um mandamento de otimização (princípio geral
do direito), orientador da construção e interpretação de toda a legislação pertinente à
matéria empresarial, seja, ela no campo tributário, trabalhista, previdenciário ou
penal-econômico.
A Lei n. 11.101/05 que trata da recuperação de empresas e falência
positivou expressamente o princípio da preservação da empresa, no art. 4718, que
preceitua o instituto da recuperação judicial, estabelecendo a possibilidade de
soerguimento da empresa que passa por uma crise econômico-financeira, em regra,
momentânea;19 e também no art. 75 20 que fala da falência.
Assim, se é a atividade empresarial que promove a eficácia do direito
constitucional à busca pelo pleno emprego, reduz, em tese, a criminalidade,
desenvolve tecnologia de novos produtos e serviços, permite o aparelhamento

17

18

19

20

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: {...}
Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise
econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego
dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim a preservação da empresa,
sua função social e o estímulo à atividade econômica.
A recuperação visa, nos ditames legais, manter a fonte produtora, o emprego e os interesses dos
credores, por meio de um plano de recuperação. Este plano prevê o tempo, a forma e os meios
pelos quais a empresa irá se recuperar, devendo ser submetido à assembléia-geral dos credores
para deliberação (art. 58 da Lei. 11.101/05).
Art. 75. A falência, ao promover o afastamento do devedor de suas atividades, visa a preservar e
otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos, inclusive os intangíveis, da
empresa.

estatal através da arrecadação de tributos, a lei buscou, portanto, a manutenção
desta atividade, ou seja, a preservação da instituição empresa21.
Especificamente no campo do Direito Tributário, que aliado ao Direito Penal
é um dos objetos de estudo deste trabalho (Direito Penal Tributário), o princípio da
preservação da empresa22 deve ser considerado como uma premissa a ser adotada
quando da elaboração das políticas tributárias estatais (como se verá mais adiante,
em momento mais oportuno, já se vislumbra a necessidade e o objetivo de proteção
e manutenção das empresas nas recentes políticas tributárias adotadas pelo Brasil,
como o REFIS e o PAES). De nada adianta instituir vultuosas sanções
administrativas, por falta de cumprimento de alguma obrigação tributária, que
inviabilizem a sobrevivência da empresa. Deve-se levar em conta a alta carga
tributária que o ordenamento brasileiro impõe ao empresário, o que dificulta a total
adimplência e licitude das respectivas empresas, e como o a empresa possui além
de um papel econômico, também um papel social, o Estado deve oportunizar a
legalização das empresas que se encontram em situação de devedoras junto ao
Fisco, sem, contudo, com primazia ao princípio da preservação da empresa, abalar
as estruturas da instituição a ponto de comprometer a sua continuidade.
De toda forma, o que se verifica é que a doutrina e a jurisprudência ainda
compreendem este princípio de forma muito limitada. Normalmente, aplicando-o
apenas nas situações de crise empresarial, quando em realidade ele deve ser
entendido e aplicado como norma geral do direito e como princípio orientador da
21

22

O Estado retira do mercado o empresário que entra em ruína jurídica, não importando se a quebra
se deu por uma má administração ou por qualquer outro fator, conhecido ou não pelo empresário
ou terceiros, mantendo, sem embargo, a atividade empresarial até o término do processo
falimentar. O decreto-lei 7661/1945 preceituava que em caso de decretação de falência, o
estabelecimento deveria ser lacrado, não permitindo, regra geral, a continuidade da atividade, o
que gerava déficit na liquidação do ativo, considerando que os bens do estabelecimento se
deterioravam ao longo do processo falimentar. Havendo a continuidade da atividade empresarial,
esta será promovida por um administrador judicial, nomeado pelo juiz, que informará acerca da
possibilidade ou não de continuar a atividade empresarial, conforme estabelece o art. 99, inciso XI
da Lei n. 11.101/05, mediante autorização do Comitê de Credores, observados os requisitos da lei,
que estabelecem que a empresa será continuada se não houver prejuízo aos credores e houver
possibilidade de diminuição do passivo.
No campo do Direito Tributário, já se vislumbra na doutrina nacional o princípio da preservação da
empresa como uma limitação constitucional ao poder de tributar, porém esta concepção ainda é
pouco difundida e reconhecida no meio acadêmico e menos ainda observada nas construções
legislativas, como informa Mizabel Derzi: “Pode-se afirmar que, no Direito Tributário, durante o
desempenho normal das atividades da empresa, o princípio da preservação (iluminado pelo
exercício de sua função social) tem o sentido de capacidade contributiva, ou de vedação do
confisco. Nessa acepção, ele ainda é compreendido, entre nós, com extensão muito limitada e
vem sendo constantemente rompido.” (DERZI, 2012)

ordem econômica durante toda a vivência da empresa, de forma preventiva, e não
apenas quando aquela apresentar dificuldades.

Tomar isoladamente a regra da continuidade da atividade empresarial, para
somente aplicá-la nos momentos de crise seria fazer ruir não apenas os
comandos legais nela contidos, mas ainda aqueles princípios
constitucionais de subida relevância, como a função social da propriedade e
a capacidade econômica de pagar impostos, que devem e deveriam
nortear, de longa data, os fundamentos do Direito Tributário. (DERZI, 2012)

Nas palavras de Salomão Filho, “o que se quer dizer é que não é possível
pensar em preservação da empresa apenas no período de crise da empresa, mas
também durante a sua vida.” (2005, p.52)
Vale dizer que o princípio da preservação deve ser aplicado visando à
função social da empresa, priorizando esta atividade que possui tão elevado relevo
no processo de desenvolvimento econômico-social do país.
Retomando o pensamento exposto no início deste capítulo, obviamente a
aplicação do princípio da preservação da empresa encontrará óbices em relação à
aplicação de outros princípios constitucionais de caráter e configuração opostos.
Nos momentos de construção e interpretação legislativa serão verificados, portanto,
interesses conflitantes. A colisão entre princípios opostamente válidos deve ser
solucionada, conforme os ensinamentos de Alexy, através do sistema de
sopesamento de princípios, aplicando-se as máximas da proporcionalidade no caso
concreto.
O princípio da preservação da empresa deve ser considerado um
mandamento de otimização, analisando-se no caso concreto, a possibilidade de sua
prevalência ante aos demais princípios e interesses colidentes, lembrando-se
sempre da importante função social que a empresa possui na Ordem Econômica e
Financeira do Estado brasileiro.
O que se pretende demonstrar ao longo deste trabalho é a configuração
material dos crimes tributários sob a orientação do princípio da preservação da
empresa. Demonstrando que nesta situação específica, a preservação da empresa
deve prevalecer em detrimento dos demais interesses envolvidos na relação:
Empresa – Tributos – Estado – Sociedade.

2.4 O Conceito de Direito Penal Econômico

Primeiramente, cumpre esclarecer que o Direito Penal Econômico não é um
ramo autônomo do Direito. Trata-se se sub-ramo do Direito Penal, posto que se
submete aos mesmos princípios orientadores deste, porém com características
específicas no que concerne ao bem jurídico a que se pretende proteger (BALDAN,
2005), como se verá.
. A construção do conceito de Direito Penal Econômico passa pela evolução
do pensamento econômico que culminou na concepção do Direito Econômico como
disciplina autônoma23 do Direito.
Realizando-se um corte histórico para uma análise mais sintética da
evolução do pensamento econômico, o que se impõe como adequação aos objetivos
do presente trabalho, toma-se como ponto inicial de estudo o período pós-revolução
industrial, mais precisamente no fim do século XX.
A partir da revolução industrial ocorreram profundas transformações no
cenário

econômico-social,

marcado

principalmente

pelo

deslocamento

da

concentração de riquezas e do controle do mercado das mãos do poder público para
o poder privado.
O capitalismo se apresentava em aguda ascensão o que gerou uma forte
centralização das riquezas pelas empresas detentoras de maior poderio econômicofinanceiro. Os empresários da época perceberam que unidos conseguiam gerar
mais circulação de riquezas e, portanto obtinham maior lucratividade. Neste
diapasão nasceu o poder econômico privado orientado pela máxima liberal tão
preconizada por Adam Smith no século XVIII de não intervenção estatal na
economia, de “deixar que a atividade econômica se realizasse pelo particular, sem
uma atuação direta do Estado” (SOUZA, 1999, p. 49), ou seja, o Estado não deveria
intervir nas relações empresariais e no caso de eventuais crises de mercado, a
própria sistemática deste se encarregaria de resolvê-las.24
23

24

A origem e a evolução histórica do Direito Econômico não possuem marcos que são pacificamente
determinados pela doutrina jurídica. Alguns doutrinadores elegem como o marco inicial do
desenvolvimento do Direito Econômico as grandes guerras, outros o situam como surgindo a partir
da crise de 1929, outros como a expressão da intervenção do Estado no domínio econômico com
o declínio do liberalismo e assim por diante. (SOUZA, 1999)
“Com a definição precisa do espaço privado e do espaço público, o indivíduo guiado pelo ideal da
liberdade busca no espaço público a possibilidade de materializar as conquistas implementadas
no âmbito do Estado que assumiu a feição de não interventor.” (MAULAZ, 2012)

No entanto, a explosão da primeira guerra mundial trouxe novas mudanças e
perspectivas para o cenário econômico. Com o mercado mundial voltado para a
promoção da guerra, seguindo-se dos conflitos sociais que a acompanharam e da
profunda crise econômica mundial que se instaurou, houve a necessidade do Estado
avocar para si a responsabilidade do controle e da direção da economia, inclusive
com o dever precípuo de protegê-la, rompendo, assim com o modelo liberal, até
então preconizado, de apartamento entre direito e economia. A intervenção estatal
mínima tão antes defendida cedeu lugar à necessidade de regulação e proteção
econômica.25
Enfim, no cenário que se seguiu, passando-se pelo advento da segunda
guerra mundial, da guerra fria e de tantas outras crises econômicas mundiais,
verificou-se que as tensões de mercado foram se tornando cada vez mais graves e
consequentemente mais difíceis de serem solucionadas por seu próprio mecanismo
de criação. A ausência de uma regulação previamente estabelecida por intermédio
do Poder Estatal começou a criar empecilhos para as relações empresariais e a
autonomia privada acabou cedendo completamente à necessidade da intervenção
estatal para a regulação de sua atividade.26
A superação do modelo não-intervencionista do Estado liberal pelo modelo
do Estado do bem estar social (Wellfare State) alterou por completo o paradigma da
relação entre o Estado e a Economia.27 Neste sentido, percebeu-se a necessidade
de um estudo mais profundo da atividade econômica, principalmente sob o aspecto
25

26

27

“A ordem do liberal é posta em xeque com o surgimento das ideias socialistas, comunistas e
anarquistas {...}. Com o desenvolvimento do movimento democrático e o surgimento de um
capitalismo monopolista, o aumento das demandas sociais e políticas, além da Primeira Guerra
Mundial, abrolha-se a crise da sociedade liberal, possibilitando o surgimento de uma nova fase do
constitucionalismo – agora social – com alicerce na Constituição da república de Weimar, e em
razão disso, inaugura-se o paradigma constitucional do Estado Social de direito.” (MAULAZ, 2012)
“O Estado intervir na economia implica, como superação do modelo liberal puro, o reconhecimento
de que o mercado é incapaz de distribuir igualmente determinados bens e direitos considerados
mínimos para um existência digna.” (TAGERINO; CANTERJI, 2007, p. 28)
“Entre nós a década de 1960 parece marcar esse momento histórico, a começar pela consolidação
de uma Previdência Social que, embora nascida em 1923 (com o advento do Decreto n.º 4.682, de
24 de janeiro), tomou corpo e forma com a Lei n.º 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica
da Previdência Social), {...}. O Direito Penal tem seu lugar na Lei Orgânica da Previdência Social:
equipara-se ao crime de apropriação indébita, pela dicção do artigo 86, a falta de repasse total ou
parcial dos valores devidos à Previdência Social em razão de desconto na fonte. Revela-se, nesse
ponto, uma nova função social do Direito Penal, típica desse período: o reforço de um subsistema
jurídico extrapenal já existente. No caso, o Direito Penal exponencializa a força coercitiva do
ordenamento jurídico previdenciário. {...} No campo propriamente tributário, um excelente exemplo
do que se vem afirmando. A sonegação fiscal encontra configuração típica em 1965. Entretanto,
nada agradava mais a Coroa Portuguesa do que a arrecadação de impostos, de modo que a
sonegação é figura centenária em nosso país, embora ainda não tivesse sido criminalizada.”
(TANGERINO; CANTERJI, 2007, p. 28 e 29)

jurídico. Como a autonomia de uma determinada disciplina do Direito se impõe pela
própria realidade social, pela necessidade real de se aprofundar o estudo sobre
determinado tema, criando-se regras e mecanismos de atuação que lhe são
próprios, satisfazendo assim, os anseios da sociedade, o Direito Econômico28 surgiu
para proporcionar a evolução do próprio mercado que exigia e necessitava de
regulamentação.
Assim, o surgimento do Direito Econômico como disciplina autônoma do
Direito, só foi concebido como tal no momento em que foi possível a identificação do
seu campo de atuação, do seu objeto de estudo e de suas características próprias.29
No Brasil30, o marco da positivação do Direito Econômico e o seu
consequente reconhecimento formal como ramo autônomo do Direito, se deu com a
promulgação da Constituição da República de 1988. O Título III, Capítulo II, da Carta
Magna referiu-se à disciplina no inciso I do art. 24, quando tratou da competência da
União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar, concorrentemente, sobre
direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico.
Em suma, a partir da necessidade social de regulação jurídica do mercado,
surgiu o Direito Econômico que nas palavras de Souza pode ser conceituado como

(...) “o ramo do Direito que tem por objeto a ‘juridicização’, ou seja, o
tratamento jurídico da política econômica e, por sujeito, o agente que dela
participe”. Como tal é o conjunto de normas de conteúdo econômico que
assegura a defesa e harmonia dos interesses individuais e coletivos, de
acordo com a ideologia adotada na ordem jurídica. E ainda, como “o
conjunto de normas de conteúdo econômico que assegura a defesa e
28

29
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“{...} na Idade Média, o sentido religioso manifestou-se no Direito Canônico e nos Direitos que
recebiam a influência da Igreja Católica. Na Renascença, as navegações, com o objetivo
comercial, deram origem, ou melhor, garantiram a autonomia do Direito Comercial, cuja
importância perdura ainda hoje, e que teve as suas bases consolidadas pelo Mercantilismo dos
séculos XVI, XVII e XVIII. No século XIX, com os ideais políticos projetados no Estado de Direito, o
Direito Constitucional tornou-se autônomo. Para administrar o Estado, enquanto portador de
personalidade jurídica própria, o Direito Administrativo ganhou autonomia, no século XIX.
Concomitantemente, as chamadas lutas sociais, verificadas a partir desse mesmo século XIX, com
a liberdade individual, que situava o trabalhador tornado cidadão livre e assalariado na posição de
lutar pelos seus próprios interesses, bem como pela importância dessa mão-de-obra no período
de industrialização que se prolongou pelo século XX, garantiram a autonomia do Direito
Trabalhista. Seguindo essa mesma trilha, a configuração da chamada “sociedade industrial”,
“sociedade de consumo”, que representa um complexo de ideais ligados ao bem-estar material do
homem, e, portanto, com destaque para o tratamento jurídico do elemento político-econômico
sobre os demais, garantem a autonomia do Direito Econômico.” (SOUZA, 1999, p. 56)
Origem e evolução histórica do Direito Econômico ver em: SOUZA, Washington Peluso Albino de.
Primeiras Linhas de Direito Econômico, São Paulo: LTR Editora, 1999.
Washington Peluso de Souza foi o precursor no Brasil na defesa da autonomia da disciplina Direito
Econômico.

harmonia dos interesses individuais e coletivos, de acordo com a ideologia
adotada na ordem jurídica.” (SOUZA, 1999, p. 27)

Seguindo a evolução do mercado e da atuação empresarial de um modo
geral, impulsionados pelo capitalismo e pelo neoliberalismo econômico, ocorreu,
paralelamente, o desenvolvimento da criminalidade ligada à atividade econômica.
A tecnologia que propiciou o desenvolvimento econômico, que gerou um
nível mais elevado de circulação de riquezas, que modernizou as relações
empresariais e comerciais, também foi utilizada para impulsionar o desenvolvimento
da criminalidade econômica. Surgiram novos tipos penais e um novo perfil de
criminoso, os denominados crimes contra a ordem econômica foram se tornando
mais freqüentes e ameaçadores.
A punição meramente administrativa não se mostrava eficaz no combate às
condutas que ameaçavam a ordem econômica e financeira, foi preciso, então,
recorrer às sanções penais. Percebeu-se a necessidade de tratar esses delitos
contra a ordem econômica de forma mais peculiar, por meio de legislações mais
específicas que se mostrassem consonantes com o novo quadro criminal que se
apresentava.
Diante deste cenário de crescimento descontrolado da criminalidade
econômica houve a imperativa interferência penal31 nos bens tutelados, por ora,
apenas pelo Direito Econômico, proporcionando uma maior interação do Direito
Penal com a Economia.
Historicamente, até então, a atuação Penal na área econômica havia
ocorrido apenas em situações passageiras e específicas, em que se exigia uma
intervenção extrema do Estado na economia, havendo a necessidade de se recorrer
às sanções penais com o objetivo de se proteger a ordem econômica, como por
exemplo, a iminência de uma guerra mundial ou uma grave crise econômica.
(BACIGALUPO, 2004)
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Necessário esclarecer que ao longo de toda a história, mesmo no período romano, já se
presenciava a atuação penal no âmbito econômico, porém o recurso ao Direito Penal para
proteção da ordem econômica se intensificou após o advento da primeira guerra mundial.
(BALDAN, 2005; BACIGALUPO, 2004)

Nestas situações, havia mais preocupação com o estado de pobreza social
que impulsionava o crescimento da criminalidade do que com a proteção do
mercado econômico propriamente dito.
Mas na segunda metade do século XX ocorre a grande mudança do
paradigma econômico e criminal. O desenvolvimento econômico em alta escala
proporcionou o aparecimento de novas condutas criminosas, surgindo tipos penais
específicos à ordem econômica, fazendo com que a tutela penal ao Direito
Econômico deixasse de ser uma imposição temporária, apenas para determinadas
situações, e virasse uma necessidade fixa e real.
Os delitos penais, conhecidos anteriormente como produtos exclusivos da
pobreza e da marginalização, cedem espaço para um novo conceito de crime, em
que se tem como a figura do sujeito criminoso cidadãos que ocupam relevante lugar
na estrutura econômica da sociedade, contrariando o estereótipo de “delinqüente”
traçado, até então, pela criminologia. (SANTOS, 2012)
Em 1940, o americano Sutherland32 ao proferir seu discurso presidencial na
Sociedade Americana de Sociologia (TANGERINO; CANTERJI, 2007), trouxe pela
primeira vez o termo White-collar crime (crime do colarinho branco) para designar a
conduta ilícita praticada por “um indivíduo respeitável social e economicamente, no
curso de sua ocupação.” (SOTO, 2012)
A nova concepção da criminalidade traçada por Sutherland33 procurou
demonstrar que

o comportamento criminoso não encontra uma explicação apropriada em
patologias sociais – caso da pobreza, no sentido de necessidade
econômica, e de outras causas a ela associadas, {...}. O vetor causal habita
nas relações pessoais e interpessoais, ora associadas com a pobreza, ora
32
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“Sutherland inaugura um modelo ideal de criminalidade econômica: aqueles atos cometidos por
meio de pessoas poderosas, contra vítimas fragilizadas, dentro de um contexto de ilegalidade
conhecido, porém inevitável em razão da desorganização social de negócios no que tange à
repressão dessas condutas.” (TANGERINO; CANTERJI, 2007, p. 24)
A hipótese de explicação dessa forma de criminalidade é a seguinte: a criminalidade de colarinho
branco é aprendida e o é por meio da associação direta ou indireta com aqueles que já praticam
tais fatos, que, por sua vez, são segregados de contatos íntimos e freqüentes com
comportamentos obedientes à lei – tratar-se-ia de associação diferencial, nome pelo qual sua
teoria notabilizou-se. Acresça-se a desorganização social, nesses casos, pela não organização da
comunidade no combate a essa forma de criminalidade; ao contrário, “a lei está pressionando em
uma direção e outras forças estão pressionando na direção oposta, Nos negócios, ‘as regras do
jogo’ conflitam com as regras legais. Um homem de negócios que queira obedecer à lei é levado
por seus competidores a adotar seus métodos. (SUTHERLAND apud TANGERINO; CANTERJI,
2007, p. 24)

com a riqueza, ora com ambas. O crime do colarinho branco, a título
exemplificativo, não pode ser justificado pelo fator pobreza, nem tampouco
por qualquer das patologias sociais ou pessoais que a acompanham. Mais
ainda, o argumento é de que as pessoas situadas nos estratos
socioeconômicos superiores se envolvem em muito comportamento
criminoso, não sendo este, por conseguinte, um fenômeno determinado
pelo fato classe, nem mais nem menos associado às classes inferiores; e de
que a diferença entre o comportamento criminoso nos primeiros e aquele
peculiar às últimas está sobretudo nos procedimentos administrativos
empregados nos tratamentos aos transgressores. (SUTHERLAND apud
FERRO, 2012)

Ou seja, a criminalidade34 não era um fator que pertencia apenas às classes
mais pobres e marginalizadas, como há muito pregava a criminologia clássica, ao
contrário, os indivíduos pertencentes às altas classes sociais também praticavam
condutas ilícitas, somente não eram criminalizados porque seus crimes passavam
incólumes pelo filtro social. (FERRO, 2012)
Assim, diante dessa nova criminalidade, tornou-se imperativo não apenas a
regulação jurídica das relações econômicas abrangidas pelo Direito Econômico, mas
também a proteção da ordem econômica, impondo-se a tutela penal às condutas
ilícitas provenientes dessas mesmas relações.
Neste sentido, pode-se afirmar que o Direito Penal Econômico tem como
objetivo a proteção da ordem econômica constitucional. Ordem econômica aqui
definida no sentido latu senso como “regulação jurídica da produção, distribuição e
consumo de bens e serviços”. (BAJO; BACIGALUPO, 2001, p. 17)
No entanto, o conceito de Direito Penal Econômico é de arriscada definição
exatamente por se tratar de “um direito instável e dinâmico” (DIAS; ANDRADE,
2000, p. 67) em que o bem jurídico protegido é perceptivelmente mutável e de
limitação pouco clara.
Para o doutrinador espanhol Del Valle, o Direito Penal Econômico cuida de
estudar um determinado setor da criminalidade no qual concorrem aspectos
especiais que justificam um tratamento preventivo mais específico.35 Para o autor,
34
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“Os comportamentos apontados como inclusos na criminalidade de colarinho branco variavam
muito, tendo como elemento comum a condição econômica privilegiada do agente. Dentre eles,
Sutherland mencionou expressamente os crimes ficais (p. 03). O critério de crime utilizado atende
a uma perspectiva criminológica na medida em que assim categorizava aquela conduta que
infringe a lei. Note, todavia, que não há coincidência com o conceito de crime na tradição romanogermância, cujo conteúdo analítico abarca, grosso modo, a tipicidade, antijuridicidade e
culpabilidade.” (TANGERINO; CANTERJI, 2007, p. 23)
Tradução livre de: “{...} estudio de um sector de la criminalidad em el que concurrem aspectos
especiales que puedem justificar um tratamiento preventivo específico.” (DEL VALLE, 2004, p. 34)

assim como para os doutrinadores de modo geral, a problemática do Direito Penal
Econômico consiste essencialmente em se definir os limites de sua atuação que
seria exatamente a definição do bem jurídico tutelado.
Somente a partir da definição e limitação objetiva do bem jurídico36 tutelado
pelo Direito Penal Econômico é que se poderá seguramente conceituar o próprio
Direito Penal Econômico.

“Es por lo tanto posible identificar o delimitar al Derecho Penal Económico a
partir de la identificación del bien jurídico que ésta supuesta rama Del
Derecho Penal busca tutelar. Sin embargo, históricamente la tarea de
precisar ese bien jurídico ha revelado y sigue exhibiendo enormes
37
dificultades.”

A definição dos limites de atuação do Direito Penal Econômico é ainda tarefa
hercúlea para doutrina e certamente ainda será alvo de muitas discussões, neste
trabalho adota-se o conceito amplo38 de Direito Penal Econômico que segundo
Buján Pérez (2002) consiste na tutela dos bens jurídicos supraindividuais de
conteúdo econômico, que podem ou não afetar diretamente a regulação jurídica do
intervencionismo estatal. Tais bens jurídicos transcendem a dimensão puramente
individual, tratando de interesses gerais, amplos, de vários setores e grandes
grupos.
Essa concepção engloba, de um modo geral, todas as relações e condutas
empresariais ilícitas que podem interferir não apenas na ordem econômica, mas nos
interesses da sociedade como um todo, justificando assim, a interferência penal no
campo do Direito Econômico, Direito Tributário e do Direito Empresarial, como se
verá a seguir.
36
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Os bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal Econômico podem ser definidos baseando-se em
teorias da criminologia, da criminalística, sob o aspecto estritamente jurídico ou até mesmo como
na literatura alemã sob o aspecto da violação da confiança. (DIAS; ANDRADE, 2000, p. 80 e
seguintes). O que interessa a este trabalho, especificamente, é a tutela penal tributária, que será
tratada em capítulo próprio, abarcada pelo conceito geral e amplo desenvolvido pela doutrina atual
ou pelo menos aproximado do que seria o Direito Penal Econômico.
Tradução livre: “Por conseguinte, é possível identificar ou limitar o Direito Penal Econômico a partir
da identificação do bem jurídico que este suposto ramo do Direito Penal busca tutelar. Contudo,
historicamente a tarefa de definir esse bem jurídico revelou e continua apresentando grandes
dificuldades.” (CERVINI, 2012)
Conceito estrito Direito Penal Econômico, para o mesmo autor, é o conjunto de infrações que
atentam contra a atividade interventora e reguladora do Estado na economia, denominado Direito
Penal Administrativo Econômico. Seria o conceito clássico de Direito Penal Econômico. (PÉREZ
MARTINÉZ-BUJÁN; 2002, p. 32 e seguintes.)

3 A TUTELA PENAL TRIBUTÁRIA: BENS JURÍDICOS PROTEGIDOS

3.1 Direito Penal Tributário e os bens jurídicos protegidos

“O Direito é uno. Regula a vida social em toda a sua extensão.” (COÊLHO,
2005, p. 33) Os seus diversos ramos não são efetivamente “diferentes”, apenas
regulam aspectos diversos da vida social. (COÊLHO, 2005)
O Direito Penal

é o setor ou parcela do ordenamento jurídico público que estabelece as
ações ou omissões delitivas, cominando-lhes determinadas conseqüências
jurídicas – penas ou medidas de segurança. Enquanto sistema normativo,
integra-se por normas jurídicas (mandamentos e proibições) que criam o
injusto penal e suas respectivas conseqüências. (PRADO, 2008, p. 55)

O Direito Penal tutela os bens jurídicos, interesses e valores considerados
socialmente relevantes,
seja mediante sua lesão efetiva, ou não raro, sua mera exposição a perigo,
teria como indesejável efeito a ameaça ou a possibilidade de
comprometimento da paz social. Neste caminho, condutas reprováveis,
dotadas de potencial ofensivo a um bem jurídico primado pela sociedade,
são tipificadas como crimes, atribuindo-lhes, o Direito Penal, efeitos
jurídicos suficientemente graves e severos para inibir e punir sua prática.
{...} Nesta ordem de ideias, o delito, é antes de tudo, a lesão a um bem
jurídico tutelado pelo Estado, assim entendido, de forma bastante
abrangente, como toda e qualquer situação social desejável que o direito
almeja resguardar. Por isso, consiste o crime na violação de um dever
jurídico que implica a repulsiva lesão do bem tutelado ou a exposição de
sua almejada preservação a perigo.(SILVA, 2007, p. 173)

Já o Direito Tributário, consiste

no ramo didaticamente autônomo da ciência jurídica voltado ao estudo dos
princípios e das normas regentes da atividade de arrecadação de receitas
públicas enquadradas no conceito de tributo. É, pois, o tributo, o instituto
central de investigação do Direito Tributário. Pode-se afirmar, sem
exageros, que todas as normas pertinentes ao Direito Tributário gravitam
em torno do conceito de tributo, cuja compreensão é de importância aupina,

na medida em que se revela indispensável, v.g., para determinar, com
precisão, a abrangência da aplicação e a conseqüente prevalência dos
limites constitucionais ao poder de tributar nas relações entre Estado e
particulares. (SILVA, 2007, p. 82)

E tem como finalidade regular a relação entre o Estado e o contribuinte39. Na
definição de Coêlho:

O objeto do Direito Tributário, portanto, é regrar relação jurídica que se
estabelece entre o Estado e as pessoas físicas e jurídicas, tendo em vista o
pagamento dos tributos por estas últimas e o recebimento dos mesmo pelas
pessoas políticas ou, se se preferir, pelo Estado. Dito objeto é de grande
abrangência, embora restrito ao tributo e à tributação (implicando direitos e
deveres entre o Estado e os contribuintes). (2005, p. 35)

Neste sentido, o Direito Penal Tributário – que se insere nas questões
estudas pelo sub-ramo do Direito Penal, o Direito Penal Econômico –, seria o
resultado do entrelace entre o Direito Penal40 e o Direito Tributário, “posto que se
alimenta dos institutos e conceitos deste e dos elementos normativos do Direito
Tributário.” (JORGE, 2007, p. 03)
Existe discussão doutrinária no que tange à denominação e ao bem jurídico
tutelado pela matéria penal-tributária. Fala-se em Direito Penal Tributário e Direito
Tributário Penal (Utiliza-se também a expressão Direito Tributário Sancionador, tema
que se abordará mais a frente).
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“Certos autores dizem que o Direito Tributário regula uma parcela da atividade financeira do
Estado, qual seja a de receber tributos. Esta é uma visão autoritária e estática. Em verdade, o
Direito Tributário regula e restringe o poder do Estado de exigir tributos e regula os deveres e
direitos dos contribuintes, isonomicamente. (COÊLHO, 2005, p. 34)
“A par de sua legitimação constitucional, em decorrência da inexorável mutação do conteúdo
axiológico atribuído a determinados bens jurídicos, que é cambiante no tempo e no espaço,
podendo variar em função das tendências e características de cada época e região, é inegável a
legítima propensão da modificação do objeto da tutela penal, que deverá refletir tais variações.
Assim como determinados fatos, outrora considerados repulsivos e nocivos a bens, interesses e
valores muito caros à sociedade de antanho, podem ser excluídos da tutela do direito penal,
outros dantes não reprováveis pela consciência popular podem ser erigidos ilícitos criminosos,
punidos com pena privativa de liberdade. Nesta evolução, observa-se a crescente importância
atribuída à escorreita satisfação do crédito tributário, indispensável à consecução dos fins do
Estado e à manutenção de seu aparato voltado à realização do bem comum, com a sua inserção
no não mais tão seleto universo dos bens, interesses e valores tutelados pelo Direito Penal, e sua
gradativa super-valorização, com previsão de penas cada vez mais severas à sonegação fiscal.”
(SILVA, 2007, p. 173 e 174)

O Direito Penal Tributário trataria do ilícito Penal, enquanto o Direito
Tributário Penal cuidaria do ilícito tributário. Ressalte-se que essa distinção é de
cunho metodológico, já que ontologicamente não existe diferença entre o ilícito penal
propriamente dito e o denominado ilícito tributário.

Com efeito, não existe, do ponto de vista ontológico, diferença entre uma
penalidade imposta pelo descumprimento de uma obrigação tributária ou de
um dever instrumental e a pena aplicada àquele que, mediante fraude,
obtém o mesmo resultado. O que varia é a natureza da pena, que pode ser
de índole pecuniária, de interdição ou limitação de direitos, e de privação de
liberdade. As hipóteses legais de aplicação de qualquer das espécies de
pena têm sempre um mesmo núcleo, que é o não-pagamento de obrigação
tributária nascida de fato anteriormente descrito em lei. (ANDRADE FILHO,
1997, p. 15)

Ademais, compreende-se que o conceito de ilicitude seja unitário em todo o
ordenamento jurídico, alterando-se apenas a natureza de sua sanção. “A sanção
heterônoma e institucionalizada é ínsita ao próprio Direito, sendo um dos critérios
usualmente aceitos para identificar a norma jurídica, apartando-a de outras regras
de conduta, a exemplo das morais e sociais.” (SILVA, 2007, p. 88) Podem existir,
portanto, inúmeras sanções e de naturezas e funções41 diversas, a depender
diretamente da natureza42 do ato ilícito que as precede. Desse modo, pode-se falar
em sanção de natureza civil, trabalhista, penal, administrativa, tributária e assim por
diante. (SILVA, 2007)
Para os efeitos deste trabalho, interessam, em especial, duas modalidades
de sanção, a sanção penal e a sanção tributária. As sanções penais são:

aquelas previstas na legislação criminal como consequência
imputáveis à prática delituosa ou contravencional. São, em
aplicáveis quando se verificar a realização do ato antijurídico
(tipificado) no antecedente da norma penal sancionatória

41

42

jurídicas
princípio
descrito
(norma

Conforme informa Silva, as sanções podem possuir uma ou mais funções, quais sejam: preventiva,
repressiva ou punitiva, reparatória ou indenizatória, didática, incentivadora ou premial e
assecuratporia. (SILVA, 2007, p. 61 e seguintes)
“Na determinação da natureza de uma sanção, como de qualquer instituto jurídico, reside questão
de elevada relevância, porquanto dela dependerá, dentre outras decorrências, a definição de suas
fontes, da competência para sua aplicação e, regra geral, os princípios e regime jurídico a ela
aplicáveis.” (SILVA, 2007, p. 89)
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secundária).
Têm nítida função repressiva e preventiva, não se
destinando, em princípio, a propósitos ressarcitórios. (SILVA, 2007, p. 97)

E as sanções tributárias são aquelas que serão aplicadas no caso de
descumprimento da obrigação estabelecida na norma tributária, obrigação esta
consistente no pagamento de um determinado tributo. O Estado, no exercício de sua
função arrecadatória, impõe ao contribuinte (sujeito passivo da relação tributária)
uma prestação compulsória, e no caso do inadimplemento desta prestação, será
aplicada a sanção (de caráter não penal) correspondente. (SILVA, 2007)
Desta feita, pode-se dizer que o Direito Penal Tributário cuida do ilícito penal
que tem como essência o tributo, ou seja, a conduta aqui analisada é
necessariamente criminosa, não bastando o simples descumprimento da obrigação
tributária correspondente, a conduta fraudulenta é essencial para sua configuração.
Portanto, o Direito Penal Tributário “trata dos crimes que tenham o tributo como
objeto jurídico, direta ou indiretamente considerado.” (EISELE, 2001, p.20).
Em direção oposta, o Direito Tributário Penal44 abarcaria apenas o ilícito
tributário, ou seja, trataria das condutas que se limitam ao descumprimento da
obrigação tributária. Neste caso, não haveria crime, mas sim a mera inadimplência
tributária. O tratamento do ilícito tributário seria a feição sancionadora do Direito
Tributário, por esse motivo acredita-se ser mais coerente a denominação Direito
Tributário Sancionador.
Feitas as distinções metodológicas necessárias, o questionamento que se
faz é: Qual seria o bem jurídico tutelado pelo Direito Penal Tributário?
A determinação ou limitação do bem jurídico tutelado pelo Direito Penal
Tributário é, ainda hoje, objeto de turbulentas discussões doutrinárias, tamanha a
dificuldade de sua precisão.
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“Em sua crescente abrangência, o Direito Penal, outrora reservado à proteção do restrito conjunto
de bens mais valiosos, dentre os quais se destacam a vida, a integridade física, a propriedade e a
honra, tem se espraiado como fórmula redentora da ineficácia das normas pertinentes a outros
ramos da ciência jurídica. Atabalhoadamente, multiplicam-se as normas penais de superposição,
cominando-se severas penas aos infratores de deveres administrativos, ambientais, fiscais,
financeiros e outros tantos. Nestas hipóteses, como ocorrem nos crimes de fundo tributário, a
atuação da norma penal (secundária) não prescinde da antijuridicidade decorrente da infração de
outras normas (primárias), que, se não cronológica, ao menos logicamente as antecede.” (SILVA,
2007, p. 97 e 98)
“A estrutura da referida nomenclatura é formada pela indicação da ciência em primeiro plano
(Direito), seu ramo em segundo lugar (Tributário), e o complemento predicante a especificar qual a
matéria tratada dentro do ramo identificado (Penal). O mesmo se aplica para a nomenclatura de
Direito Penal Tributário.” (EISELE, 2001. p. 20.)

A lei n. 8.137/90, que de alguma forma sistematizou a tutela penal no âmbito
tributário, define os crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações
de consumo, porém não trás o conceito dos referidos termos. Em seu capítulo I,
interesse deste estudo, a referida lei trata Dos crimes contra a ordem tributária, mas
não esclarece o que seria ordem tributária, deixando impreciso, vago e
extremamente amplo o seu conceito e, consequentemente, tornando quase hercúlea
a tarefa de delimitar ou especificar o bem jurídico a ser tutelado pelo Direito Penal
Tributário.
Observa-se com facilidade que o termo “ordem tributária” é tão genérico que
dificulta até mesmo a justificação para invocar-se a proteção penal. Sim, porque
considerando o Direito Penal como ultima ractio, torna-se necessária uma
justificativa, que pode ser até constitucional45 como defendem alguns doutrinadores,
para tutelar-se penalmente um bem jurídico.46
Silva considera a expressão “crimes contra a ordem tributária” indeterminada
para ministrar a noção do que se pretende reprimir. (1998, p. 30) O referido autor
prefere por empregar a expressão “crimes de sonegação fiscal” informada na antiga
Lei n. 4.729/65 porque traduz melhor o escopo visado pelo legislador, que é o de
prevenir e reprimir a evasão tributária. (1998, p.31) Não haveria uma ordem tributária
estanque da atividade pública e, portanto, o bem jurídico tutelável pelo Direito Penal
Tributário seria a ordem administrativa do Estado, já tutelada no Código Penal sob o
título “Dos crimes contra a Administração Pública”. Para Silva “a inovação da Lei n.
8.137/90 afigura-se, por conseguinte, anódina, visto que nada acrescenta ao que já
se sabe e pratica” (1998, p. 31):

Uma vez que o crédito tributário constitui-se pelo lançamento, definido no
art. 142 do Código Tributário Nacional como procedimento administrativo,
que compete, privativamente, à autoridade administrativa, ainda na dicção
do mencionado dispositivo, não padece dúvida que o bem jurídico tutelado
pelas figuras típicas do Direito Penal Tributário é, imediata ou
mediatamente, essa atividade administrativa. Por isso, trata-se de crimes
45
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Sobre o tema, consultar autores como: Luiz Flávio Gomes, Alice Bianchini, Luiz Regis Prado entre
outros.
A delimitação material do Direito Penal é complexa e a falta de uma dogmática bem definida dos
critérios para se recorrer à tutela penal prejudica a compreensão de quais bens jurídicos são
merecedores desta proteção, o que acaba por gerar um alargamento dos conceitos penais,
trazendo uma verdadeira enxurrada legislativa de tipificação dos chamados crimes de perigo e,
consequentemente, incorrendo na influência penal a outros ramos do direito, criando o
denominado Direito Penal Secundário.

contra a Administração Pública, à semelhança daqueles definidos no
Código Penal. A conceituação de uma imprecisa “ordem tributária” para
designar o objeto da tutela penal, em lugar da Administração Pública, não
oferece qualquer interesse doutrinário ou prático, não passando de exemplo
do vezo escolástico de explicar o obscuro pelo mais obscuro. (1998, p.32)

Já Salomão na busca de uma justificativa Constitucional entende que o
patrimônio público ou mesmo a Fazenda Pública não poderiam figurar como bem
jurídico tutelado pelo Direito Penal Tributário, em primeiro turno porque o patrimônio
público “não é formado apenas pela receita tributária” (2001, p. 185), já em segundo
turno, porque a Fazenda Pública não pode ser compreendida como um bem jurídico,
talvez como “sujeito passivo do delito” (2001, p. 186) e que, portanto, ambos os
termos ainda fugiriam à delimitação necessária que se requer para um bem jurídico
tutelado pela esfera Penal.
Afirma ainda que conforme o texto Constitucional o bem jurídico que se
pretende proteger é a arrecadação tributária47 que por representar um valor
superindividual48, “com relevância constitucional e indiretamente reconduzível à
pessoa humana”, mostra-se totalmente suscetível de “ser tutelado com o emprego
da sanção penal, ou seja, sob o ângulo do merecimento de pena”. (2001, p. 188)
Inobstante os diferentes caminhos utilizados pelos doutrinadores para se
chegar a uma determinação ou delimitação do bem jurídico a ser tutelado pelo
Direito Penal Tributário, observa-se uma convergência no sentido de se criticar as
expressões ordem tributária e ordem econômica definindo-as como termos
extremamente genéricos e imprecisos, incapazes de se apresentarem como bem
jurídico.
Como dito no início deste capítulo esta matéria ainda será alvo de muitas
discussões acadêmicas e não se pretende aqui, em tão poucas linhas esgotar-se o
tema. A linha de pensamento de Salomão é bastante plausível porquanto busca o
amparo constitucional, porém para os fins deste trabalho o que importa é delinear
que independente da definição exata do bem jurídico a ser tutelado pelo Direito
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Conceituada pela autora como “instrumento de formação de receita pública e de consecução e
implemento das metas socioeconômicas definidas na Constituição através da percepção dos
tributos instituídos e cobrados em conformidade com as normas e valores constitucionais.” (2001,
p. 188)
A autora prefere a expressão superindividuais à supraindividuais porque entende “englobar em seu
conceito tanto os interesses coletivos como os interesses difusos.” (2001, p. 173)

Penal Econômico, trata-se de interesse supraindividual, coletivo e que por essas
características essenciais merece a proteção penal.
De toda forma, por questões metodológicas, considerar-se-á o erário
público, melhor delineado pela teoria de Salomão pelo conceito de arrecadação
tributária, como o bem jurídico a ser tutelado pelo Direito Penal Tributário.
As expressões ordem econômica e ordem tributária serão utilizadas ao longo
deste estudo, conforme também estampado pela Lei n. 8.137/90, como definição do
bem jurídico tutelado pelo Direito Penal Tributário, mas com a advertência de que se
concorda com a inexatidão, com a vagueza e com a deficiência das referidas
locuções para definição de bem jurídico, porém se bastam para os objetivos aqui
estabelecidos.

3.2 Direito Tributário Sancionador x Direito Penal Tributário

Como já foi visto, as sanções possuem naturezas diversas. O ilícito
fiscal49 pode ter natureza penal ou meramente tributária. (SILVA, 2007)

O ilícito fiscal é previsto, necessariamente, na legislação tributária. Terá ele
natureza delituosa quando na sua prática, enquadrada entre as condutas
mais reprováveis, dotadas de maior potencial ofensivo e merecedoras de
penalidade mais severa, for tipificada pela lei penal. Nestes casos, o
legislador incorpora no seleto rol de bens e interesses jurídicos tutelados
pelo Direito Penal aquele antes já tutelado, de forma menos contundente,
pelo próprio Direito Tributário. Em outras palavras, o injusto erigido pela
legislação tributária, é, por vezes, tipificado pela legislação criminal. (SILVA,
2007, p. 189)

Por se considerar a ilicitude um instituto único dentro do Direito, não se
acredita que apenas o Direito Penal tem o condão de reprimi-la.50 A ilicitude
49

“Os ilícitos fiscais, na proporção de seu desvalor ou repulsa social, como é cediço, podem ser
dignos de tutela penal ou meramente daquela prevista na própria legislação tributária. Não
obstante decorrerem da natureza jurídica da infração (se penal ou meramente tributária)
consequências inegáveis, tais como, v.g., a definição de suas fontes, a competência para sua
aplicação, a culpabilidade como seu elemento constitutivo ou requisito à aplicação da pena, mister
uma revisão de seus efeitos quanto ao feixe de princípios a que se sujeitam, porquanto neles
identificam-se mais fatores de aproximação do que de distinção.” (SILVA, 2007, p. 189)

encontra-se disseminada por todos os ramos do Direito (SILVA, 2007) e a tutela
penal somente será invocada para a proteção dos bens socialmente relevantes,
cabendo a cada ramo do Direito a aplicação de sanção específica e correspondente
desde que, obviamente, esta não possua caráter penal.
Dessa forma, não se acredita na efetiva existência de um Direito
Tributário Penal já que a aplicação de uma sanção tributária seria apenas a
emanação do caráter sancionador do Direito Tributário, em virtude disso, entende-se
mais correto e adota-se a expressão Direito Tributário Sancionador quando se refere
ao ilícito tributário.
No mesmo sentido, o chamado Direito Penal Tributário seria uma
adjetivação, digamos didática ou metodológica, do Direito Penal clássico, ou mesmo
do sub-ramo denominado Direito Penal Econômico. Afinal ilícito penal é ilícito penal,
com todas as fontes, conseqüências e princípios inerentes ao próprio Direito Penal.
O ilícito penal-tributário seria a tutela penal de uma norma tributária, ou seja, de um
ilícito tributário.51 Como se verá mais adiante, o núcleo desse tipo penal é o tributo
(elemento normativo do tipo), cujo conceito advém do Direito Tributário, porém,
apenas a sanção tributária não foi considerada suficiente pelo legislador para
reprimir as condutas fraudulentas contra a ordem econômica, assim por se tratar de
bem jurídico socialmente relevante, optou-se pela proteção jurídico-penal.

Admite-se a possibilidade da tutela, pelo Direito Penal, de interesses fiscais,
protegendo o regular funcionamento e desempenho da função arrecadatória
de tributos ou, em última análise a integridade e incolumidade do erário
público. Mas não se deve entender que tal tutela altere sua natureza,
tornando-o nem mais nem menos que Direito Penal, submetido à
competência exclusiva do legislador federal, passível de ser aplicado
somente pelo Poder Judiciário, com jurisdição especializada (juízes
criminais), ainda que enseje a construção de princípios e regras peculiares,
como, v.g., a extinção da punibilidade pelo pagamento integral do crédito
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Silva esclarece que as sanções “podem exercer diferentes funções e possuir naturezas diversas.
Estão elas disseminadas por tido o ordenamento jurídico, sendo equivocada a tese de que
somente o Direito Penal reprime a ilicitude. Influenciados por essa ilusão, muitos doutrinadores
têm se debruçado na fixação de bases conceituais e limites de investigação à dicotomia do Direito
Penal Tributário e do Direito Penal Tributário. Para estes, no universo de estudo do Direito Penal
Tributário estariam aquelas normas de natureza criminal que erigem delitos de fundo fiscal, com
suas respectivas penas. De lad’outro, o Direito Tributário Penal dedicar-se-ia ao estudo das
normas sancionadoras das infrações tributárias não-delituosas.” (SILVA, 2007 ,p. 190)
“Esclareça-se que, apesar de nem todo ilícito fiscal ser um ilícito tributário, i.e., a simples
inadimplência ou impontualidade no recolhimento de tributos sem dolo ou fraude, jamais há ilícito
penal de fundo fiscal sem a prática de um ilícito tributário, mais especificamente, sem a prática
conjugada de infrações tributárias material e formal. (SILVA, 2007, p. 204)

tributário e a necessidade do prévio deslinde do contencioso administrativo
para viabilizar o oferecimento válido da denúncia.
O Direito Tributário, por sua vez, assim como vários outros ramos do Direito,
erige deveres em regras de conduta e sanciona o seu descumprimento. E o
caráter sancionador de algumas de suas normas (secundárias), previstas,
respectivamente, nas legislações federal, estaduais, municipais ou do
Distrito Federal, aplicáveis pelos agentes administrativos, no exercício de
suas respectivas competências funcionais, a pessoas físicas ou jurídicas
infratoras dos deveres fiscais, não as converte em norma penal, não
obstante estarem elas sujeitas à compreensão abrangente, mediante
aplicação subsidiária ou suplementar, dos princípios comuns de repressão
oriundos do Direito Penal. (SILVA, 2007, p. 192)

Para efeitos metodológicos, adotar-se-á neste trabalho a denominação
Direito Penal Tributário sempre que se referir ao ilícito penal de cunho fiscal, ou seja,
que possua como núcleo do tipo penal o conceito de tributo.

4 O TIPO PENAL E O DIREITO PENAL TRIBUTÁRIO

4.1 Conceito evolutivo do tipo penal52

4.1.1 O tipo penal no causalismo

Após as conclusões expostas até aqui no que tange aos bens jurídicos
protegidos pelo Direito Penal e Direito Penal Tributário, passa-se à análise do Tipo
Penal53.

O tipo é o molde a que se tem de ajustar o fato para constituir crime. A
realização objetiva de uma figura típica é o pressuposto inicial de todo fato
punível. Se o comportamento do agente não reproduz, em todos os seus
elementos constitutivos, o quadro de um tipo penal, deixa de haver crime,
por ausência de tipicidade, apesar da ilicitude do fato.
É a exigência da adequação ao tipo que traça a rígida delimitação,
asseguradora da liberdade, entre a zona do ilícito penal, sobre a qual pesa
a ameaça de punição, e a do lícito ou do ilícito não penal. (BRUNO, 1975, p.
43)

Inicialmente, a teoria do tipo54 foi desenvolvida pelo alemão Beling, no ano
de 1906, em seus escritos sobre a Doutrina do Crime (Die Lehre vom verbrechen).
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“A noção de tipo é fruto de longa evolução, que praticamente se confunde com a história da
própria teoria do delito. Podemos encontrar seus antecedentes no direito penal renascentista,
notadamente em TIBERIUS DECIANUS, que o identificava com o exame da causa formal do
delito, ou ainda nas concepções do direito penal comum europeu acerca do corpo de delito ou nas
obras de autores germânicos do século XIX, como STÜBEL e VON LISZT, especialmente neste
último, ao exigir como característica do crime a cominação legal de uma pena. Em todas essas
obras, entretanto, o tipo é compreendido em sentido amplo, como o próprio delito, e não
particularmente, como seu elemento fundamentador. O conceito de tipo como elemento autônomo
dentro do conceito de delito advém da obra de BELING – Die Lebre vom Verbrechen – de 1906,
mais tarde suplementada e alterada em alguns aspectos pelo próprio autor, com um opúsculo
intitulado Die Lebre vom Tatbestand, de 1930.” (TAVARES, 2002, p. 130 e 131)
A palavra “tipo” é a tradução livre do termo alemão Tatbestand que provém da expressão latina
corpus delicti. Na doutrina, não é pacífico o entendimento de que a palavra “tipo” seja a tradução
fidedigna do referido termo. Existe uma corrente que entende que a tradução foi feita de maneira
errônea e restritiva, principalmente nos sistemas jurídicos ibéricos e latino-americanos. Derzi
discorda da idéia de que ordenamento jurídico brasileiro utilize a estrutura de tipos, para a autora o
Direito Penal e o Direito Tributário, utilizam conceitos e não tipos. (DERZI, 2008)
A teoria do tipo de Beling foi desenvolvida sob o prisma do Sistema Liszt-Beling também
denominado sistema causal ou causalismo que possui como base filosófica o positivismo
mecanicista e que define ação como uma enervação muscular, um movimento voluntário, não

(VARGAS, 2000) Antes de Beling o tipo era observado de forma ampla como figura
que pertencia ao conjunto de pressupostos da punibilidade, não se apresentando
como elemento conceitual do injusto. Mais claramente, o tipo era reconhecido como
o conjunto das características exigidas para a aplicação da pena e demais
consequências penais (VARGAS, 2000, p. 30). Neste contexto, o conceito de crime55
limitava-se à análise da antijuridicidade e da culpabilidade (forças objetivas e
subjetivas).
A partir da teoria do tipo de Beling, a tipicidade56 começou a ser analisada
de forma independente, distinta da antijuridicidade57 (elemento objetivo) e da
culpabilidade (elemento subjetivo), passando a constituir um dos elementos
objetivos do conceito de crime – fato típico, antijurídico e culpável. (ZAFFARONI;
PIERANGELI, 1999) O autor alemão rompeu com a concepção caótica (BRUNO,
1962, p. 48), até então existente, de tipo e sustentou ancorado no modelo positivista
e causalista da época, o caráter objetivo do tipo como importante elemento para
configuração do injusto, o tipo se mostrava como um conceito neutro e formal,
importando apenas a existência de nexo de causalidade para se concluir que uma
conduta era típica. Neste primeiro momento, não se atribuiu ao tipo sentido
valorativo (somente em caráter excepcional), reconhecendo apenas o seu caráter
autônomo e puramente descritivo.
Beling “partiu de uma formulação dedutiva do conceito de tipo, concebendo
este como um conjunto de circunstâncias que caracterizam abstratamente o delito
conforme sua definição legal, em uma ação punível objetivamente descrita”.
(PEREIRA, 2008, p. 120)
Roxin sintetiza bem a idéia do tipo na teoria de Beling:

55

56

57

reflexo, mas no qual é irrelevante o fim a que esta vontade se dirige. (ZAFFARONI; PIERANGELI,
1999)
A dogmática do delito dos primeiros anos de nosso século tinha uma marca impositiva: o injusto
era considerado objetivo e a culpabilidade era considerada psicologicamente. Para este critério o
injusto configurava-se com a causação física de um resultado, que podia assumir a forma de dolo
(quando se queira causar o resultado antijurídico) ou de culpa (quando o mesmo sobrevinha como
consequência de imprudência, negligência ou imperícia). O que em definitivo se devia investigar
para saber se havia delito eram dois nexos de causais: um físico (a conduta causou o resultado?)
e outro psíquico (há uma relação psicológica entre a conduta e o resultado?) (ZAFFARONI;
PIERANGELI, 1999, p. 395).
Tipicidade é a conformidade do fato àquela imagem diretriz traçada na lei, é a característica que
apresenta o fato quando realiza concretamente o tipo legal. (BRUNO, 1967, p. 327)
Deste modo, a proibição era a de causar o resultado típico, e a antijuridicidade era o choque da
causação deste resultado com a ordem jurídica, que se comprovava com a ausência de qualquer
permissão para causar o resultado.

El tipo de Beling se caracteriza preferentemente por dos notas: es “objetivo”
y “libre de valor (no valorativo)”. La objetividad significa la exclusión del tipo
de todos los procesos subjetivos, intraanímicos, que son asignados em su
totalidad a la culpabilidad. Ya se há aludido a ello como una de las
características principales del sistema “clásico” cofundado por Beling. (§7,
nm. 12, 17) Y por “carácter no valorativo” debe enterdese que el tipo no
contiene ninguma valoración legal que aluda a la antijuridicidad de la
actuación típica. (2007, p. 279)

Apesar da visão estritamente rígida, formal e essencialmente descritiva do
tipo penal (BRUNO, 1962), a supracitada obra de Beling se tornou um marco na
investigação do injusto penal e uma das maiores contribuições da teoria causal58.

4.1.2 O tipo penal no neokantismo

Seguindo os passos de Belinge influenciado pela filosofia Kantiana, mas
ainda sem abandonar o causalismo, Mayer percebendo as necessidades de
reestruturação dos institutos da teoria do delito para responder de forma mais
significativa aos anseios de um conceito analítico de crime, introduz ao conceito de
delito os elementos normativos do tipo penal, período dogmático este que se
convencionou denominar de neokantismo ou neo-causalismo. (LOPES, 2006)
Mayer criticou a neutralidade do conceito de tipo trazido por Beling porque
era desprovido de valoração, neste sentido, era necessário considerar a questão
valorativa na análise de todos os elementos do delito; Para o doutrinador alemão, “a
tipicidade não tem simplesmente função descritiva, mas constitui indício de
antijuridicidade.”

59

(BITENCOURT; MUÑOZ CONDE, 2000, p. 132) O tipo não

descreve uma conduta neutra, mas sim uma conduta valorada negativamente pelo
legislador, não é um elemento objetivo e neutro como desenhou Beling, mas sim,
segundo Mayer, objetivo-valorativo (Gomes, 2005).
Neste momento, o tipo começa a se delinear como
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A principal crítica à teoria causal e o seu conceito de tipo é o fato de explicar apenas os crimes de
resultado material, não abarcando de forma satisfatória os delitos de mera conduta e os crimes
omissivos. (SANTORO FILHO, 2001)
Mayer mantém a independência entre a tipicidade e antijuridicidade, mas admite que o fato de uma
conduta ser típica já representa um indício de sua antijuridicidade. (BITENCOURT; MUÑOZ
CONDE, 2000)

um indício objetivo, um meio de conhecimento da antijuridicidade, com a
pregação de que, desde que uma determinada ação possa ser identificada
segundo uma descrição típica legal, tal fato passa a constituir indício
objetivo da incidência da norma proibitiva nesta mesma ação.

Foram introduzidas ao conceito de tipo considerações axiológicas e
materiais (mas, ainda, de forma excepcional. Somente como excepcionalidade é que
o tipo deixava de ser meramente descritivo. Esta foi, à época, a contribuição
neokantiana ao causalismo), tornando mais amplo o conceito de ação e
possibilitando uma explicação mais concreta para os crimes sem resultado
naturalístico. A tipicidade passou a ser considerada a ratio cognoscendi da ilicitude
(LOPES, 2006; PEREIRA, 2008), significa afirmar que, “a adequação do fato típico
faz surgir o indício de que a conduta é antijurídica, o qual, no entanto, cederá ante
uma configuração de causa de justificação.” (BITENCOURT; MUÑOZ CONDE, 2000,
132)
Os conceitos e considerações trazidos por Mayer foram ampliados e
sistematizados por Mezger que acabou por identificar a tipicidade como fundamento,
a ratio essendi60, a própria razão de ser da antijuridicidade. (PEREIRA, 2008)
Tavares elucida sobre o tipo no conceito de Mezger61:

(...) a perda da autonomia do tipo atinge o seu clímax, ao ser concebido
como um momento da antijuridicidade. O delito não é agora definido a ação
típica, antijurídica e culpável, mas como ação tipicamente antijurídica e
culpável. O tipo não é mais o elemento identificador da antijuridicidade (ratio
cognoscendi), mas seu fundamento (ratio essendi). (...) Esta compreensão
conjunta da tipicidade e da antijuridicidade não possui efeitos em si
malévolos, mas proporciona e dá base para que nela se inicie uma
subjetivação do injusto, que já se havia feito com a introdução dos
elementos subjetivos de justificação. (2002, p. 136)
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Ratio cognoscendi ou ratio essencdi da antijudicidade, fato é que apesar de toda ênfase dada ao
aspecto valorativo do Direito Penal, no que concerne à estrutura formal (ou objetiva) da tipicidade
pouco se alterou: continuou sendo concebida preponderantemente como objetiva. A tipicidade
penal, para o neokantismo, é tipicidade objetiva e valorativa (apesar das excepcionais conotações
subjetivas à tipicidade já trazidas por Mayer e Mezger). O lado subjetivo da tipicidade só viria a ser
efetivamente sistematizado (alguns anos depois) com o finalismo de Welzel. (GOMES, 2012)
Importante salientar, que ao contrário do que afirmam alguns doutrinadores, Mezger não adota um
conceito bipartido de crime. Há duas formas de se estudar a ratio essendi: O tipo de injusto de
Mezger e Sauer, com o conceito tripartido e com um conceito provisório de ilicitude no tipo; e o
tipo total de injusto, com a fusão entre o tipo e a ilicitude, sendo esta definitiva no tipo. (LOPES,
2010)

4.1.3 O tipo penal no finalismo
O finalismo62 trazido por Wezel veio como resposta ao tão criticado conceito
mecanicista de ação (seja na perspectiva do sistema Liszt-Beling ou sob a ótica da
valoração neo-kantiana) que não conseguiu, dentro de sua lógica causalista, explicar
completamente todos os institutos que compreendem a estrutura do delito. A teoria
finalista afastou a ação do centro da teoria do crime considerando-a como mais um
elemento típico. (LOPES, 2010)
Segundo Welzel,

a ação humana é o exercício da atividade finalista. A Ação é, portanto, um
acontecer “finalista” e não somente “causal”. “A finalidade” ou atividade
finalista da ação se baseia em que o homem, sobre a base de seu
conhecimento causal, pode prever em determinada escala as
conseqüências possíveis de uma atividade com vistas ao futuro, propor-se a
objetivos de índole diversa e dirigir sua atividade segundo uma plano
tendente à obtenção desses objetivos. (...) A finalidade é um atuar dirigido
conscientemente desde o objetivo, enquanto que a pura causalidade não
está dirigida desde o objetivo, mas que é a resultante dos componentes
causais circunstancialmente concorrentes. (2004, p.79)

Neste sentido, Welzel entende que a finalidade é vidente e a causalidade é
cega. (2004)
O dolo e a culpa, antes analisados na ceara da culpabilidade, foram
deslocados para a tipicidade que passou, dessa forma, a ser composta por duas
dimensões: objetiva e subjetiva.

Com a teoria finalista, o tipo penal tomou as feições dogmáticas atuais. Há a
idéia de dolo e da culpa integrando tal conceito. O tipo tronou-se uma
realidade complexa, com uma parte objetiva (que compreende a ação –
com eventual resultado – e as condições e características objetivas do
agente), e uma parte subjetiva (que constituía vontade reitora do agente,
com o dolo e, por vezes, com elementos subjetivos do injusto). (LOPES,
2006, p. 26)
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A teoria finalista foi cunhada com fundamento nas idéias de filosóficas de Honigswald e,
principalmente, Nikolai Hartmann. Portanto, de base fenomenológica com viés fortemente
marcado por uma ontologia crítica influenciada pela ética material dos valores. (ROCHA, 2012)

O finalismo prioriza a conduta do agente na análise do injusto, enquanto o
causalismo se direciona para o fato.
Tavares explica que

O finalismo inova em dois aspectos substanciais. Em primeiro lugar,
subordina toda a estrutura do injusto ao conceito final de ação, que não é
um conceito normativo, mas um conceito ontológico, quer dizer, anterior a
qualquer formulação e cujo elemento essencial – a finalidade – fora afinal
descoberto com uma verdade incontestável. (...) Em segundo lugar, no
campo político, confere à norma penal a função primária de proteção dos
valores ético-sociais. Em vez do resultado, elege o sentido da própria ação
como o elemento essencial da configuração do injusto. (2002, p. 151)

Os novos rumos de investigação do ilícito penal trazidos pela
concepção finalista possibilitaram o aparecimento de outras teorias, como a teoria
social da ação (que uniu questões finalistas e causalistas),63 numa tentativa de
aperfeiçoamento dos institutos da teoria finalista, mas sem que houvesse o abando
dos seus caracteres essenciais (Contudo, não teve vida longa no mundo
acadêmico).

4.1.4 O tipo penal no funcionalismo

O funcionalismo teleológico, de Roxin, preconiza a proteção dos bens
jurídicos considerados relevantes para o indivíduo e a sociedade, mais do que a
conduta do agente, o funcionalismo preocupa-se com os fins do Direito Penal que
deve estar diretamente ligado à política criminal do Estado. “Assim, o Direito Penal
deve seguir o que pretendem as normas de política-criminal, que são expressas em
63

A teoria da adequação social, também conhecida com teoria social da ação, veio “instrumentalizar
a justificação de um comportamento típico, com base na ordem moral, nas orientações éticosociais da vida em comunidade.” (PEREIRA, 2008, p. 125) “O ponto central da teoria social da
ação, desenvolvida por Schimdt, Jescheck, Engish, entre outros, é o entendimento de que o
conceito de ação que interessa ao Direito Penal deve respeito e atenção à relevância social que
este comportamento definido irá apresentar. Há necessariamente implicação de um juízo de valor,
no sentido de traduzir ao Direito o que é socialmente relevante. Na teoria em questão há uma
tentativa de se equilibrar uma concepção puramente ontológica de um conceito de ação com a
colocação de uma consideração de ordem normativa. Há um juízo de valor que recai sobre a
conduta, no que se refere ao seu contexto social.” (LOPES, 2008, p. 28) A teoria social da ação
buscou uma aproximação dos modelos finalista e causalista.

normas legais estatais, regradoras que são da funcionalidade do sistema social.”
(LOPES, 2006, p. 31) A fundamentação do sistema penal passa da dimensão
ontológica para a dimensão normativa.
Nas palavras de Roxin:

Los defensores de esta orientación están de acuerdo – com muchas
diferencias em lo demás – em rechazar el punto de partida del sistema
finalista y parten de la hipótesis de que La formción del sistema
jurídicopenal no puede vincularse a realidades ontológicas previas (acción,
causalidad, estructuras lógico-reales, etc), sino que única y exclusivamente
puede guiarse por lãs finalidades del Derecho penal. (2007, p. 203)

Roxin retoma as premissas neokantianas64, substituindo a vaga orientação
dos valores culturais por um critério de sistematização especificamente jurídicopenal diretamente ligado a uma concepção moderna dos fins da pena, e propõe uma
teoria que rejeita o ponto de partida do finalismo e parte da hipótese de que o
sistema jurídico-penal não pode vincular-se a realidades ontológicas prévias e sim
guiar-se única e exclusivamente pelas finalidades65 do Direito Penal.
Chamon Junior explica que

Roxin procede a uma busca do resgate valorativo outrora possibilitado pelo
neokantismo na campo da teoria neoclássica do Direito Penal. O
deslocamento da perspectiva, agora orientada a fins do Direito Penal e
operacionalizado através de princípios de política, leva a uma
funcionalização do Direito. O Direito Penal teria uma finalidade que seria
realizada, e, portanto, papel da Dogmática, dentre vários, seria justamente
permitir que esta finalidade se fizesse refletida nas estruturas que compõe o
Direito. (2004, p. 47)
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“Enquanto o neokantismo trabalha com os valores contidos nas normas de cultura – pré-jurídicas –
, o funcionalismo trabalha com a idéia de que as normas reitoras e valorativas do Direito Penal
estão contidas na política-criminal adotada pelo Estado. (LOPES, 2006, p. 26.)
Neste contexto, a expressão “finalidade” utilizada por Roxin não guarda nenhuma relação com as
concepções finalistas de Welzel. O sentido do vocábulo é de se explicitar o caráter teleológico que
o Direito Penal teria, pois, para Roxin, este apresentaria uma finalidade que serviria de guia ao
mesmo. (CHAMON JUNIOR, 2004.)

O funcionalismo de Roxin é construído de forma teleológica como tradução
das políticas criminais promovidas pelo Estado que devem, necessariamente, se
apresentarem conexas à proteção dos bens jurídicos socialmente eleitos.
Por outro lado, numa visão mais radical e sistêmica do funcionalismo,
Jakobs rejeita por completo a estrutura finalista e ao contrário do que preconiza
Roxin (políticas criminais como limite para atuação do sistema penal), busca a
reafirmação autoritária do Direito Penal considerando como ponto de partida os
interesses do sistema.
No funcionalismo sistêmico66 de Jakobs, há grande preocupação com a
finalidade da pena (que seria o fundamento do próprio Direito Penal), colocando a
norma como eixo central do sistema jurídico, bastando a si mesma, ou seja, não
importa qual bem jurídico tenha sido atacado, ocorrendo o desrespeito da norma, o
agente deve ser punido e a pena deve ser aplicada.67

Enquanto Roxin busca a vontade da dogmática penal na Política Criminal,
respeitando limites de atuação do bem jurídico na construção da tutela
penal, Jakobs entende as categorias teóricas do Direito Penal como sendo
orientadas somente pelas necessidades sistêmicas de manitenção do
ordenamento posto. O destino da norma penal seria o de cumprir a missão
de manter intacto o sistema social. (LOPES, 2006, p. 36)

Especificamente no âmbito do tipo penal, o funcionalismo68
(teleológico-Roxin ou sistêmico-Jakobs) inova, principalmente quando se trata do
tipo objetivo, com a criação da teoria da imputação objetiva69 (salientando que há
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Para maior entendimento sobre o funcionalismo sistêmico, ver em: JAKOBS, Gunther. Direito
Penal e o funcionalismo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005.
“O desenvolvimento do pensamento de Jakobs se refere à sociedade como construção, com uma
construção de um contexto de comunicação. Esta sociedade, não obstante sua evolução, deveria
manter-se e sua manutenção implicaria a garantia daquelas normas que, enquanto construções, a
configurariam oferecendo, assim, uma identidade social. Como tais normas não são “dadas” ou
“reveladas” elas encontrariam uma “reação” à sua violação mediante a sanção capaz, destarte, de
manter a vigência da norma na medida em que garantiria a expectativa normativa”. (CHAMON
JUNIOR, 2004, p. 75)
Zaffaroni propõe um funcionalismo redutor, no qual, “pretende sustentar uma teoria do delito que
supere a incapacidade finalista de produzir uma dogmática penal baseada em valorações políticocriminais redutoras da intervenção penal. Todavia, para alcançar seu objetivos, Zaffaroni ainda
utiliza o conceito de ação com base na idéia de finalidade e respeito ao ontologismo.” (LOPES,
2010)
“Do tipo penal passou a fazer parte a imputação objetiva (dimensão normativa do tipo), que se
expressa numa dupla exigência: a) só é penalmente imputável a conduta que cria ou incrementa
um risco proibido (juridicamente desaprovado); b) só é imputável ao agente o resultado que é

divergências quanto à aos critérios da imputação objetiva quando se a adota a teoria
de Roxin ou a de Jakobs). O tipo penal abandona a concepção bidimensional
(formal-objetiva e subjetiva) e passa a contar com mais uma dimensão, a normativa.
Portanto, a análise da tipicidade penal passa a contar com três dimensões: objetiva,
normativa e subjetiva.70 (GOMES, 2012)

4.1.5 As funções do tipo penal

O tipo penal possui funções nítidas na teoria do delito. Coadunando com a
doutrina tradicional71 que trata sobre o tema, dividi-se em três as funções do tipo
penal:
A primeira e principal função seria a de garantia que guarda relação direta
com a segurança jurídica. Uma sanção penal não será imposta a uma conduta que
não esteja especificamente descrita na lei, ou seja, “uma punição criminal somente
será possível diante de uma conduta que guarde contornos perfeitos de tipicidade
penal.” (LOPES, 2010, p.69) Nas palavras de Vargas, “como corolário do princípio
nullum crimen sine lege, resulta a exigência de que o Legislador, na elaboração dos
tipos, formule, o mais exato possível, a conduta incriminada.” (2000, p. 47)
A segunda função do tipo penal é a fundamentadora (ratio essendi) ou
indiciadora (ratio cognoscendi) da ilicitude, a depender do posicionamento da
tipicidade em relação à ilicitude, que consiste em orientar o indivíduo quanto ao
conhecimento do conteúdo proibitivo de uma conduta. (LOPES, 2006, p. 40)

Das imensas possibilidades de alguém atuar injustamente, o Legislador
escolhe aquelas formas de conduta que, em razão de sua reprovabilidade,
são proibidas, sob ameaça de pena; estas ações são descritas pelo tipo,
surgindo daí uma função capital, que é a de possibilitar ao cidadão orientarse no sentido de conhecer o que é desaprovado, ou não. (VARGAS, 2000,
p. 50)
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decorrência direta desse risco. (...) Quem cria risco permitido não realiza nenhum fato típico. Falta
a tipicidade normativa.” (GOMES, 2012)
Na teoria da imputação objetiva, a estrutura do tipo objetivo assim se apresenta: ação/omissão,
nexo de causalidade, imputação objetiva e resultado.
As funções do tipo penal são tratadas de maneiras diversas pela doutrina, com nomenclaturas e
classificações variadas. Neste trabalho adotou-se a classificação tradicional: função de garantia,
função fundamentadora da ilicitude e função sistematizadora.

Neste foco, inserem-se as relações existentes entre o tipo penal e a ilicitude.
Em realidade, a doutrina jurídica não é pacífica no que se refere à relação entre a
ilicitude (antijuridicidade) e a tipicidade. Segundo Zaffaroni e Pierangeli pode-se
dizer que existem três posicionamentos a respeito do tema72:
Uma posição, que atualmente não é muito difundida, é a que considera que
a tipicidade nada indica acerca da ilicitude. Essa teoria é conhecida como do “tipo
avalorado” (tipo neutro ou acromático).
Outra posição, que a sustentada por Mayer (ratio cognoscendi), compreende
a tipicidade como indício ou presunção juris tantum (que admite prova em contrário)
da ilicitude. Neste sentido, a tipicidade se comporta a respeito da ilicitude como a
fumaça em relação ao fogo.73
Por fim, a posição que compreende a tipicidade como a ratio essendi da
ilicitude (defendida por Mezger), que pode se subdividir em duas vertentes distintas.
Na primeira variante deste posicionamento, entende-se que a tipicidade encerra o
juízo da ilicitude, ou seja, afirmada a tipicidade, consequentemente estará afirmada
a ilicitude, e as causas de justificação eliminarão a tipicidade, comportando-se como
elementos negativos do tipo (ou tipo total de injusto).74 Na segunda, a tipicidade
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Sobre o panorama das distintas posições ver em: ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José
Henrique. Manual de Direito Penal brasileiro, volume I: parte geral. São Paulo: Revista do
Tribunais, 2009, p. 392 e 393.
A crítica que se faz a esta teoria é no que concerne aos tipos abertos, posto que nestes casos a
questão indiciária restaria prejudicada. “A elaboração da figura típica com expressões abertas e
não exaustivas da descrição fática faz com que a realização do tipo penal, não consiga, por vezes,
indicar a ilicitude. Não há valores suficientes para fazer tal indiciamento.” (LOPES, 2006, p. 63) Já
MUÑOZ CONDE, que adota a teoria de Mayer, afirma que a relação entre tipo e antijuridicidade
por ser mais ou menos estreita, não implicando na falha do conceito de ratio cosnoscendi em
relação aos tipos abertos: “Generalmente, em el tipo se incluyen todas lãs características de la
acción prohibida que fundamentan positivamente su antijuridicidad. Sin embargo, no siempre se
pueden deducir directamente del tipo estas características, y hay que dejar AL juez o AL intérprete
La tarea de buscar lãs características que faltan. (...) Ellho se debe a La dificuldad de plasmar
legalmente tales características em el tipo legal. Pero, uma vez halladas pertenecen al tipo igual
lãs demás.” (BITENCOURT; MUÑOZ CONDE, 2000, p. 120.)
Na concepção de ZAFFARONI e PIERANGELI, “a teoria dos elementos negativos do tipo faz
retroagir a teoria do delito dos tempos anteriores à introdução do conceito de tipo penal, a este
reduzindo a dois caracteres específicos.” (ZAFFARONI; PIERANGELI, 2009, p. 392) E baseados
nessa argumentação rejeitam a teoria da tipicidade como ratio essendi da ilicitude, adotando a
teoria de Mayer (ratio cognoscendi). A parte da doutrina que rejeita esta teoria entende que
Mezger teria unificado os conceitos de tipo e ilicitude, adotando a teoria do tipo total do injusto e
consequentemente a teoria dos elementos negativos do tipo. já afirma que não Porém, uma outra
parte da doutrina compreende que a teoria de Mezger não compactua com as premissas da teoria
do tipo total do injusto, atualmente sustentada por BOCKELMANN, e dos elementos negativos do
tipo de WEBER. Conforme LOPES esclarece, é possível perceber na leitura que se faz do texto de
Mezger que ele considera a ilicitude da ação uma característica da ação e não do tipo; afirma
ainda que Mezger ao se referir que a ilicitude é elemento do “tipo” não estava a afirmar que aquela
é parte do tipo penal. “O tipo a que Mezger se refere – e que os seus intérpretes confundiram com
o tipo penal, no sentido que dogmaticamente se conhece – não é nada mais que o delito como um

também implica a ilicitude, mas esta última pode ser excluída por uma causa de
justificação em uma análise posterior (teoria do tipo total de injusto).
Por derradeiro, a terceira função é a sistematizadora que consiste em
selecionar

as

condutas

proibidas

preceituadas

pela

lei,

separando-as

e

diferenciando-as sistematicamente.
O tipo penal preenche um vazio que surge entre as partes especial e geral
dos diversos Códigos Penais, nos ordenamentos que adotaram tal divisão
dogmática. Delimitando a figura típica, é possível definir a conduta
proibida/imposta e diferenciá-la das demais figuras típicas. (LOPES, 2006,
p.42)

4.2 Os elementos normativos dos tipos penais75

Como abordado no capítulo anterior, o bem jurídico tutelado pelo Direito
Penal Econômico exige, por sua própria essência, uma certa dinamicidade na
elaboração da norma penal correspondente. Este caráter dinâmico acaba impondo
ao legislador a necessidade de se recorrer com mais freqüência à utilização de
elementos normativos e de normas penais em branco. As normas penais em branco
serão tratadas a frente, neste momento falar-se-á dos elementos normativos do tipo
penal.
Nos dizeres de Luisi:

Os elementos normativos são aqueles para cuja compreensão o intérprete
não pode se limitar a conhecer, isto é, a desenvolver uma atividade
meramente cognitiva, subsumindo em conceitos o dado natural, mas deve
realizar uma atividade valorativa. Não são, portanto, elementos que se
limitam a descrever o natural, mas que dão à ação, ao seu objeto, ou
76
mesmo às circunstâncias, uma significação, um valor. (1987, p. 57)
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todo. (...) Mezger trabalha com duas conceituações de tipo. De uma parte, ele chama de tipo
general o próprio delito (...). De outra, ele estabelece o conceito mesmo de tipo penal, que chama
de tipo especial, (...).” LOPES encerra seu pensamento afirmando que é facilmente compreensível
da leitura de Mezger que a noção de ilicitude faz parte da concepção do delito (parte general), não
sendo fundida com o tipo penal (tipo especial) (LOPES, 2006, p. 65 e seguintes)
Obviamente, há ainda os elementos objetivos e os elementos subjetivos do tipo penal, porém não
serão tratados no presente trabalho porquanto a problemática da tipicidade penal-tributária
encontra-se exatamente na análise dos elementos normativos do tipo.
As expressões “honesto”, “indevidamente”, “sem justa causa”, e mesmo “cruel”, “insidioso” para
qualificar meios, são exemplares típicos normativos. (LUISI, 1987, p. 57.)

Para Tavares, “os elementos normativos exigem, para sua compreensão, um
juízo de valor, com base em circunstâncias ou indicações situadas geralmente fora
da norma penal.” (2002, p. 231)
A estrutura do tipo penal conta com uma parte objetiva e outra subjetiva.
Com relação à parte objetiva, alguns doutrinadores compreendem que os elementos
puramente descritivos e os elementos ditos normativos compartilham de um mesmo
conceito77, já outro lado da doutrina entende que há uma divisão entre os elementos
objetivos (meramente descritivos) e os elementos normativos. (LOPES, 2010)
Em realidade, acredita-se que há uma distinção nítida entre os elementos
objetivos (meramente descritivos) e os elementos normativos do tipo porque estes
últimos, diferentemente dos elementos objetivos, impõem uma valoração especial de
seu intérprete.
Assim, os elementos normativos do tipo penal são:

estruturas típicas que precisam ser especialmente interpretadas para terem
sentido pleno. Não são compreendidas pela mera percepção
descritiva/ontológica do objeto. Há uma necessidade axiológica diferenciada
e a obtenção do significado das expressões que compõem os elementos
normativos depende desta especial valoração que é feita. Isto, porque as
normas que auxiliam na valoração destes elementos normativos são
sócioculturais, morais ou legais. (LOPES, 2010, p. 67)

4.3 As normas penais em branco78

As normas penais em branco79 são corriqueiramente utilizadas nas
legislações que tutelam a ordem econômica, isso porque esta técnica legislativa
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Wolf “compreendeu que todos os elementos do tipo são normativos porque são conceitos
jurídicos.” (LUISI, 1987, p. 57)
Foi Binding quem primeiro identificou e utilizou o termo, em sua obra Die Normen und ihre
Übertretung. (SILVA, 2012.)
A título meramente exemplificativo, são normas penais em branco presentes no Direito Penal
Econômico brasileiro: Lei 7.492/1986, Arts. 2º ao 23 – instituição financeira; operação de câmbio
não autorizada; saída de moeda ou divisa para o exterior sem autorização legal; depósitos não
declarados à repartição federal competente; disposição expressa em lei. Lei Complementar
105/2001, Art. 10 – fora das hipóteses autorizadas; informações requeridas nos termos desta Lei
Complementar. Lei 8.137/1990, Arts. 1º a 3º – documentos ou livros exigidos pela lei fiscal;
operações tributáveis; legislação; prazo legal; informação contábil. Código Penal, Arts. 168-A e
337-A – previdência social, as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal
ou convencional. Lei 8.137/1990, Art. 7º – desacordo com as prescrições legais, ou que não

permite ao Direito Penal Econômico acompanhar “as rápidas transformações do
sistema financeiro, do sistema tributário, do sistema previdenciário etc., impedindo
que sua proteção se torne engessada e/ou ineficaz.” (ZINI, 2012, p. 184)
A norma penal em branco é uma técnica de remissão “que estabelece uma
pena para uma conduta que se encontra individualizada em outra lei (formal ou
material)”. (ZAFFARONI; PIERANGELI, 2009).
Nas palavras de Reale Junior,

A lei penal em branco consiste na norma incompleta cuja tipificação vem a
ser completada por legislação editada posteriormente pelo poder Executivo
ou pelo próprio Legislativo. A conduta, em seus dados essenciais, vem
definida na lei penal, mas a especificação sobre quais objetos recai a ação
é que é deferida a outra legislação, em geral de plano inferior, como
80
regulamentos ou portarias do Executivo . (2004, p. 103)

A doutrina classifica as normas penais em branco em duas categorias:
homogêneas/impróprias (lato sensu), “nas quais a norma incriminadora e a norma
complementar possuem a mesma fonte legislativa e são leis stricto sensu” (ZINI,
2012, p.184); e heterogêneas/próprias (stricto sensu), “em que a norma penal
incriminadora e a norma complementar possuem fontes legislativas diversas, sendo
a norma penal incriminadora lei stricto sensu e a norma complementar lato sensu”.
(ZINI, 2012, p. 184 e 185)
O uso desta técnica legislativa encontra críticas principalmente no que tange
ao princípio da legalidade e da taxatividade, como se verá mais profundamente a
seguir, mas é certo que este recurso torna-se necessário dentro do Direito Penal
Tributário, pois a legislação penal não seria capaz de explicar ou descrever o
conteúdo do tipo no ilícito tributário sem recorrer a conceitos intrínsecos a outros
ramos do Direito.
Os conceitos de tributo, contribuição social, declaração falsa e autoridades
fazendárias, inseridos na lei n. 8.137/90 que trata dos crimes contra a ordem
econômica, por exemplo, não têm pertinência com o Direito Penal, mas sim com o
Direito Tributário, daí serem as fatispécies do Direito Penal Tributário absolutamente
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corresponda à respectiva classificação oficial; taxa de juros ilegais; matéria-prima ou mercadoria,
em condições impróprias ao consumo. (ZINI, 2012).
Utiliza-se assim do chamado procedimento de remissão ou de reenvio a outra espécie normativa,
sempre em obediência à estrita necessidade. (PRADO, 2005.)

incompreensíveis sem o recurso a outros ramos do Direito (Empresarial, do
Trabalho, Administrativo, Tributário). (SILVA, 1998)
A problemática, então, encontra-se na formulação destas normas, ou seja,
na formulação legislativa quando da elaboração das normas. A lei penal deve conter
a descrição clara do tipo para que não afronte aos princípios da tipicidade, da
legalidade e da taxatividade que refletem a segurança jurídica que um cidadão
espera de um Estado Democrático de Direito. A cautela no uso excessivo das
normas penais em branco também esbarra no princípio da reserva legal, já que
apenas a União pode legislar sobre matéria penal, conforme preceitua a Carta
Magna, em seu artigo 22, inciso I81e a própria essência da norma em branco permite
que outras instâncias políticas, como autoridades administrativas, participem da
construção do tipo penal.
Sem adentrar na discussão sobre a constitucionalidade das normas em
branco, porque extrapolaria os limites de pesquisa deste trabalho e já que o
Supremo Tribunal Federal admite o uso da técnica de remissão, fato é que a
“legislação incriminadora precisa limitar o acesso de elementos provenientes de
normas infralegais às figuras típicas penais, sob pena de deferir a terceiros que não
o legislador federal a elaboração de normas de caráter criminal, por via oblíqua ou
mediata.” (SILVA, 1998, p. 64)

4.4 A questão da legalidade e da tipicidade

O princípio constitucional da legalidade guarda relação direta com a
tipicidade e com o tipo penal. Mas antes de se adentrar nas características dessa
relação, cabe, primeiramente, conceituar o princípio da legalidade, que se encontra
preceituado na Constituição da República no inciso XXXIX do art. 5º: “Não há pena
sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.” 82
A legalidade é a segurança jurídica que o Estado Democrático de Direito
impõe ao ordenamento jurídico para que o cidadão tenha consciência de que
81

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do
trabalho;
82
No Código Penal brasileiro pode-se inferir o mesmo princípio do art. 1º do referido diploma: “Não há
crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.”

somente lhe será imputado uma pena mediante a realização de condutas que
estejam efetivamente descritas (tipificadas) no texto legal.
O princípio da legalidade83 também atua como limitador do poder punitivo
estatal, Roxin assim explica:

(...) um Estado de Derecho debe proteger al individuo no solo mediante el
Derecho penal, sino también del Derecho penal. Es decir, que el
ordenamiento jurídico no solo há de disponer de métodos y médios
adecuados para La prevención del delito, sino que embién há de imponer
limites al empleo de La postetad punitiva, para que el ciudadano no quede
desprotegido y a merced de uma intervención arbitraria o excesiva del
“Estado Leviatán”. (...) el principio de legalidad, (...) sirve para evitar uma
punición arbitraria y no calculable sin ley o basada em uma ley imprecisa o
retroactiva. (2007, p. 137)

A

tipicidade

encontra-se

essencialmente

ligada

à

legalidade,

principalmente quando se fala da função garantidora do tipo penal. Esta relação
pode ser mais bem percebida quando se observa os desdobramentos ou
conseqüências do princípio da legalidade. Roxin elenca e aborda quatro destas
consequências, seriam elas:84
I) A proibição da analogia (nullum crimen, nulla poena, sine lege
stricta), que é um recurso bastante utilizado pela ciência do Direito de forma geral,
mas que no Direito Penal não pode ser utilizado se houver prejuízo para o acusado
(analogia in malam partem). No Direito Penal Econômico não é diferente, aplicam-se
os mesmos princípios do Direito Penal tradicional, principalmente pelo constante uso
de normas penais em branco e de elementos normativos não se deve prescindir do
nullum crimen, nulla poena, sine lege stricta, ainda mais, ampliando-se o horizonte
interpretativo, se houver observância ao princípio da preservação da empresa.
ALMEIDA ainda acresce como reflexo do nullum crimen, nulla poena,
sine lege stricta a questão da separação de poderes no âmbito da reserva legal: “a

83

84

O princípio da legalidade teve origem iluminista, recebendo formulação em sua inteireza pelas
palavras de John Locke (Segundo Tratado sobre o Governo Civil) e, sobretudo, de Cesare
Bonessana, o Marquês de Beccaria (Dos Delitos e das Penas). É comumente expresso por meio
da célebre formulação latina nullum crimen, nulla poena, sine lege, atribuída a Anselm Von
Feuerbach. (ALMEIDA, 2005, p. 23.)
Sobre os desdobramentos do princípio da legalidade e o que a frente se dissertará, ver em:
ROXIN, 2007, p. 140 e seguintes. E também em: ALMEIDA, 2005, p. 22 e seguintes.

proibição de condutas, sob a ameaça da sanção penal, imprescinde de lei formal85,
oriunda de devido processo legislativo.” (2005, p. 24) A separação dos poderes
impõe limites com relação à legislação penal. Primeiramente deve-se observar a
federalização do Direito Penal (inciso I do artigo 22 da Constituição da República) e
em segundo momento, a impossibilidade de se instituírem proibições de natureza
penal por meio de medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. (2005)
Esta é uma das principais críticas que a doutrina faz em relação à tipificação das
condutas delituosas na legislação penal-econômica, posto que por diversas vezes o
legislador viola o referido mandamento no momento de criação das leis.86

Evidentemente, toda vez que o legislador delegar o seu poder de proibir ou
ordenar comportamentos humanos sob a ameaça da pena, ou, ainda,
quando o responsável pela edição do complemento normativo ultrapassar
as balizas de sua atuação, regulando aquilo que constitui o núcleo do tipo
penal, não há como se entender observado o princípio nullum crimen, nulla
poena, sine lege stricta. (ALMEIDA, 2005, p. 26)

II) A proibição de Direito consuetudinário (que seria, vulgarmente, o
Direito não escrito) para fundamentar e para agravar a pena (nullum crimen, nulla
poena sine lege scripta). O Direito Penal possui como uma de suas fontes os
“costumes”, porém não é possível conceber uma interpretação em detrimento do réu
ou com o objetivo de agravar sua pena. A criminalização de uma conduta e sua
conseqüente penalização deve, necessariamente, provir da lei positivada. “Sin
embargo, el hecho de que la punibilidad no pueda fundamentarse o agravarse por
Derecho consuetudinário es una consecuencia obvia de la norma que prescribe que
la punibilidad solo se puede determinar legalmente.” (ROXIN, 2007, p. 140)
III) A proibição de retroatividade (nullum crimen, nulla poena sine lege
praevia), que coaduna completamente com a segurança jurídica de um Estado
Democrático de Direito, a única exceção seria no caso da lei beneficiar o réu,
conforme preceitua o inciso XL, do artigo 5º da Constituição da República.
85
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Lei formal é aquela submetida ao processo legislativo adequado, vale dizer, um projeto de lei
levado à apreciação do Congresso Nacional e, depois de aprovado, à sanção presidencial e à
promulgação, nos moldes preconizados pelo artigo 61 e seguintes da Constituição Federal.
Almeida cita como exemplo as Medidas Provisórias nº 153 e 156, de 15 de março de 1990, que
criminalizavam condutas supostamente lesivas à ordem econômica e à Fazenda Pública,
respectivamente, e que restaram revogadas pela Medida Provisória nº 175, de 27 de março de
1990, esta convertida na Lei nº 8.035, de 27 de abril de 1990. (ALMEIDA, 2005, p. 25)

La prohibición de retroactividad goza de una permanente actualidad
políticojurídica por el hecho que que todo legislador puede caer em la
tentación de introducir o agravar a posteriori lãs provisiones de pena bajo la
impresión de hechos especialmente escandalosos, para aplacar estados de
alarma y excitación políticamente indeseables. Pues bien, impedir que se
produzcan tales leyes ad hoc, hechas a la medida del caso concreto y que
em su mayoría son también inadecuadas em su contenido como
consecuencia de las emociones del momento, es uma exigencia
irrenunciable del Estado de Derecho. (ROXIN, 2007, p. 160)

As normas penais em branco, principalmente no que concerne ao Direito
Penal Econômico, não escapam do respeito ao nullum crimen, nulla poena sine lege
praevia. Salvo quando a norma complementar for de natureza temporária ou
excepcional (não retroagirá), a alteração do complemento das referidas normas
somente poderá retroagir para benefício do acusado (mais uma vez pode-se
coadunar esta interpretação com o princípio da preservação da empresa).
IV) A proibição de leis penais e penas indeterminadas (nulla crimen, nulla
poena sine lege certa). “A função de garantia individual exercida pelo princípio da
legalidade estaria seriamente comprometida se as normas que definem os crimes
não dispusessem de clareza denotativa na significação de seus elementos,
inteligível por todos os cidadãos.” (LOPES, 1994, p. 127)
Do nulla crimen, nulla poena, sine lege certa decorre um outro princípio, o da
taxatividade, que consiste na determinação exata, na normal penal, da conduta
delitiva, e por sua essência, tem relação direta com a função de garantia do tipo
penal (como já fora demonstrado).
Mais uma vez, a segurança jurídica, decorrente do Estado Democrático de
Direito, implica que o conteúdo da norma penal especifique ou descreva clara a
conduta que se pretende punir.
Neste sentindo, Roxin bem esclarece que uma lei indeterminada, imprecisa
ou pouco clara não consegue proteger o cidadão da arbitrariedade do Estado,
justamente porque não implica na limitação do ius puniendi estatal, permitindo ao
juiz ter e aplicar a interpretação que desejar da norma penal (2007). Dessa forma,
não existe segurança jurídica.

O princípio da legalidade, para ser realmente eficaz, deve ser conexionado
com o princípio da taxatividade. Enquanto o primado da anterioridade se
vincula às fontes do Direito Penal, o princípio da taxatividade deve
prescindir a formulação técnica da lei penal. Indica o dever imposto ao
legislador de proceder, quando elabora a norma, de maneira precisa na
determinação dos tipos legais de ilicitude, a fim de se saber, de modo
taxativo, o que é penalmente ilícito ou proibido. (LOPES, 1994, p. 130)

A taxatividade também remete aos problemas do uso excessivo de normas
penais em branco e elementos normativos do tipo no Direito Penal Econômico. A
imprecisão da norma no que tange à formulação do tipo penal ou de seu
complemento pode fazer com que o cidadão incorra em erro. Uma vez não sendo
clara qual é conduta tipificada como ilícita, o cidadão pode vir a praticar um crime
por desconhecimento do que tenha sido efetivamente proibido. No que tange à
legislação penal-tributária o erro por falta de clareza da norma é totalmente passível
de acontecimento.
Enfim, a legalidade e a tipicidade são inseparáveis na órbita do Direito Penal
e, consequentemente, do Direito Penal Econômico, quando se trata de um Estado
Democrático de Direito que prima pela segurança jurídica e pela limitação ao ius
puniende estatal. Sintetizado nas palavras de Lopes:

(...) o primado da legalidade e a evolução da teoria da tipicidade deram ao
ideal de segurança individual forma técnico-jurídica de maneira a admitir
como fato punível só a ação e evento enquadrável numa definição prévia
formulada pelo legislador descrevendo as condutas delituosas. Daí o ilícito
penal ser descontínuo e delimitado às hipóteses previstas na lei. (1994, p.
60 e 61)

4.5 A questão da antecipação da tutela penal

A idéia da antecipação da tutela penal não é em si uma novidade trazida
pela sociedade moderna (de risco), em Roma já se vislumbrava a preocupação com
o perigo87, mas foi com o surgimento do Direito Penal Econômico e com a
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Na formação histórica do Direito Penal, desde os tempos de Roma já se tinha em consideração o
perigo. Assim o fez Campilongo, bem como o fizeram os glosadores como Bartolo, Carpzov,
Deciano e Claro ao compreenderem a vantagem da aceitação, em muitos casos, da idéia de
perigo. Para um panorama mais aprofundado sobre os antecedentes históricos da antecipação da
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supraindividuais é que o tema adquiriu maior relevo.
Em se tratando de Direito Penal Econômico, por sua constante mutabilidade
e considerando-se a própria essência do bem jurídico que se objetiva proteger e,
ainda, considerando as questões de política criminal que buscam responder aos
anseios provenientes da chamada sociedade de risco88 contemporânea, grande
parte da doutrina compreende que não há como prescindir desse tipo legal (crimes
de perigo), na tutela dos bens jurídicos supraindividuais, porém, sua crescente
utilização, principalmente no que tange aos crimes de perigo abstrato, gera inúmeras
preocupações dogmáticas.
Os crimes de perigo, nas palavras de Martinéz-Bujan Pérez, “suponen uma
antecipación de la línea de intervención penal a um momento anterior al de la
efectiva lesión y que, por tanto, se consuman com la concurrencia de um mero
peligro para el bien jurídico, concebido como simple probabilidad de lesión.” (1998,
p. 107)
A doutrina classifica os crimes de perigo em: concreto e abstrato. Roxin,
assim esclarece sobre os crimes de perigo concreto: Em los delitos de peligro
concreto la realización del tipo pressupone que el objeto de la acción se haya
encontrado realmente em peligro em el caso individual, o sea que, si no se produce
el resultado, sea solo por causalidad. (2007, p. 336)
Bottini define o tipo de perigo abstrato como:

a técnica utilizada pelo legislador para atribuir a qualidade de crime a
determinadas condutas, independentemete da produção de um resultado
externo. Trata-se de prescrição normativa cuja completude se restringe à
ação, ao comportamento descrito no tipo, sem nenhuma referência aos
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tutela penal, ver em: SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito Penal Econômico como Direito
Penal de Perigo. São Paulo: revista dos Tribunais, 2006, p. 92 e seguintes.
Em 1986, o teórico-socialista alemão Ulrich Beck, publicou sua tese sobre a sociedade de risco.
Para o autor: “Vivemos numa soicedade mundial do risco, não só no sentido de que tudo se
transforma em decisões cujas consequências se tornam imprevisíveis, ou no sentido das
sociedades de gestão do risco, ou naquele das sociedades do discurso sobre o risco. Sociedade
do risco significa, precisamente, uma constelação na qual a ideia que guia a modernidade, isto é,
a ideia da controlabilidade dos efeitos colaterais e dos perigos produzidos pelas decisões tornouse problemática, uma constelação na qual o novo saber serve para transformar os riscos
imprevisíveis em riscos calculáveis, mas deste modo produz, por sua vez, novas
imprevisibilidades, o que constringe a reflexão sobre os riscos. Através desta "reflexibilidade da
incerteza", a inderteminabilidade do risco no presente se torna, pela primeira vez, fundamental
para toda sociedade, de modo que devemos redefinir nossa concepção da sociedade e nossos
conceitos sociológicos." (BECK, 2012)

efeitos exteriores do ato, ao contrário do que ocorre com os delitos de lesão
ou de perigo concreto.

A expansão do Direito Penal no sentido de uma legitimação cada vez mais
freqüente dos crimes de perigo, não é uma questão doutrinariamente pacífica. Há os
que reputam injustificável a aplicação dos crimes de perigo para tutelar a economia,
como Hassemer e Silva Sánchez e, em sentido oposto, os que entendem necessária
esta aplicação tendo em vista a evolução social e da criminalidade, como
Schünemann, e há ainda os que de certa maneira defendem, alguns mais outros
menos, os crimes de perigo para tutela dos bens jurídicos supraindividuais, como
Gracia Martín e Martinéz-Bujan Pérez. (SILVEIRA, 2006)
Hassemer assevera que deve existir prudência na expansão do Direito Penal
mesmo com todas as questões problemáticas-criminais da sociedade de risco, sob
pena de se deturpar os conceitos clássicos do Direito Penal:

(...) a vinculação às normas e aos princípios que marca o Direito Penal,
impede a sua transformação em um instrumento eficaz flexível e superficial
de orientação social global. (...) Deve reparar no fato de que o sistema
jurídico-penal pode preservar as vinculações clássicas mesmo sob a
pressão da modernização, sem as quais pode se tornar perigoso com os
seus instrumentos severos principalmente para uma sociedade moderna.
(2005, p. 362)

Costa e Andrade relatam89 que em contrapartida aos movimentos mundiais
de descriminalização e direito penal mínimo, percebe-se um aumento substancial
dos crimes de perigo quando o assunto é a proteção da economia nacional, e
indicam que apesar de todas as críticas inerentes ao tema é consenso majoritário
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Escritos referentes ao Colóquio organizado pela República Federal da Alemanha da AIDP, em
1982, sob a presidência de K. Tiedmann. Os debates obedeceram à orientação e temática do
Relatório Geral elaborado por Delmas-Marty na base dos relatórios nacionais ora apresentados.
Neste Colóquio foram elaboradas resoluções sobre a matéria penal-econômica e no que tange
aos crimes de perigo abstrato Foi registrada a resolução de n. 8 com o seguinte: Os crimes de
perigo abstrato (per se bans, abstrakte Gefährdungsdelikte, délits obstacle) são meios válidos de
combate à criminalidade económica desde qyue a conduta proibida seja claramente definida pelo
legislador e se relacione directamente com interesses protegidos claramente identificados. A sua
utilização como simples processo de facilitar a prova não se justifica. (COSTA; ANDRADE, 1998,
p. 363)

que os crimes de perigo comportam-se como uma figura delituosa eficaz na luta
contra a criminalidade econômica. (1998) Para os autores,

é evidente que principalmente os crimes de perigo abstracto facilitam
enormemente a superação das dificuldades de prova que a criminalidade
econômica acarreta, o que levou o legislador de muitos países (Alemanha
Federal, Áustria, Bélgica, Espanha, França, Grécia, Japão, Polónia, Suiça) a
utilizarem esta forma de tipo legal de crime. (1998, p. 356)

Independente da discussão de que se deve ou não valer-se dos crimes de
perigo, principalmente os crimes de perigo abstrato, no âmbito do Direito Penal
Econômico, é certo que este tipo legal vem sendo utilizado como técnica de política
criminal ao redor do mundo e, no Brasil, não é diferente. Desta forma, o que se
aventa neste trabalho é a excessiva utilização dos crimes de perigo no âmbito do
Direito Penal Tributário sem observância alguma ao princípio da preservação da
empresa, comprometendo a segurança jurídica do cidadão, principalmente no que
tange à obediência aos princípios constitucionais penais da tipicidade e da
legalidade.
Relativamente à idéia de uma sociedade de risco, que parece ter sido
amplamente aceita pela doutrina jurídica, o Direito Penal foi compreendido como um
instrumento de proteção aos bens jurídicos supraindividuais, combatendo as novas
formas de criminalização (novos riscos). E levando à uma administrativização da
tutela penal, deixando de lado a noção de proteção de bens jurídicos.

Considerando-se, porém, que estes novos riscos quase sempre são
decorrentes de, ao menos em tese, decisões humanas, chegou-se à
conclusão de que talvez fosse o Direito Penal instrumento eficaz para sua
tutela. Daí a alcunhada expressão “Direito Penal da Sociedade de Risco.”
Ainda que com certo grau de imprecisão, vez que nem sempre se pode
afirmar da ingerência humana na criação de certos riscos (sendo, quiçá,
mais apropriado mencionar-se em decisões da humanidade ou de
sociedades não individualizadas), fala-se em prevenção e controle das
fontes do perigo, bem como de modificações de cunho estrutural no próprio
90
Direito Penal. (SILVEIRA, 2006, p. 97)
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A maior preocupação que surge desta concepção de Direito Penal da sociedade de risco é
exatamente o uso recorrente dos crimes de perigo abstrato. Não seria o mais acertado recorrer a
este tipo legal como meio de prevenção e de política criminal, posto que o mesmo não coaduna
com os princípios garantistas de um Direito Penal mínimo, ainda mais que para o uso desta
categoria delitiva o mais sensato e recomendável seria uma reestruturação das bases da teoria

Roxin91 busca uma justificativa funcional para a antecipação da tutela penal,
demonstrando ser um meio de política criminal eficaz para o controle (prevenção) da
criminalidade, a antecipação da tutela penal inibiria as condutas delitivas no contexto
da sociedade de risco. O que se privilegia aqui é a conduta e não o resultado, é
dizer que, nos crimes de perigo há um desvalor do resultado importando apenas a
conduta. “Não interessa ao gestor de riscos atuar após a ocorrência da lesão, mas
antecipar-se a ela, diante da magnitude dos danos possíveis.” (BOTTINI, 2007, p.
118)
Já o Direito Penal do Inimigo de Jakobs92 flexibiliza ainda mais os princípios
penais clássicos em busca de maior rigidez na criminalização, e consequente
penalização, de condutas consideradas criminosas pela sociedade, ou ainda,
condutas que ameacem o bom funcionamento social, o o tipo legal de perigo deve
ser, neste sentido, amplamente utilizado, principalmente nos delitos econômicos.
A maior preocupação que surge desta concepção de Direito Penal da
sociedade de risco é exatamente o uso recorrente dos crimes de perigo abstrato.
Não seria o mais acertado recorrer a este tipo legal como meio de prevenção e de
política criminal, posto que o mesmo não coaduna com os princípios garantistas de
um Direito Penal mínimo, ainda mais que para o uso desta categoria delitiva o mais
sensato e recomendável seria uma reestruturação das bases da teoria clássica do
Direito Penal, o que implica num imenso receio ao imaginar as possibilidades de
curso deste “novo” Direito Penal.
Nos contornos do princípio da preservação da empresa essa tipificação seria
ainda mais incoerente. A justificativa dos defensores da aplicação do tipo penal de
perigo abstrato tem como eixo central a inibição, a prevenção, a repressão da
prática delituosa, ora num ordenamento jurídico em que a carga tributária
empresarial é extremamente excessiva, a ponto de se ventilar a impossibilidade de
conduta adversa no sentido de prática do ilícito tributário, em que o uso recorrente
de elementos normativos do tipo e de normas penais em branco gera confusão e
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clássica do Direito Penal, o que se impõe um imenso receio ao imaginar o curso deste “novo”
Direito Penal.
Ver em: ROXIN, Claus. Política criminal e sistema jurídico-penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2000.
Ver em: JAKOBS, Günther. Direito Penal do Inimigo: Noções e críticas. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2007.

abstração no que tange à tipicação do fato ilícito, não se pode conceber a idéia de
que o uso alargado da tutela penal para os bens jurídicos supraindividuais seja a
solução mais acertada e adequada. Em realidade, as políticas tributárias e
econômicas é que deveriam se mostrar mais eficazes no combate ao ilícito tributário.
O Direito Penal do Risco (expansionismo penal), não compartilha das
premissas garantistas e de um Direito Penal Constitucional que um verdadeiro
Estado Democrático de Direito deve almejar. No que concerne ao ilícito tributário, a
utilização do tipo de perigo abstrato não tem se mostrado capaz de inibir ou
solucionar a problemática da criminalidade econômica, ainda mais pela imensa
dificuldade de se determinar com clareza todos os elementos estruturantes do tipo
penal, principalmente o tipo penal-tributário como se verá a seguir, em capítulo
próprio.
O que se verifica, por derradeiro, é uma “aceitação” (ou pelo menos uma não
repulsa) social do crime tributário pela compreensão dos cidadãos de que a carga
tributária é extremamente excessiva, tornando-se tarefa hercúlea a manutenção de
uma atividade empresarial totalmente lícita e pela compreensão da necessidade da
preservação desta mesma atividade para o crescimento da economia, e quando
muito, uma sensação social de impunidade já que a tutela penal tem se mostrado
ineficaz no combate à criminalidade tributária.

5 AS QUESTÕES PROBLEMÁTICAS DA TIPICIDADE NO DIREITO PENAL
TRIBUTÁRIO

5.1 Aspectos da norma jurídica tributária

Para se aprofundar na análise das questões problemáticas da tipicidade
penal tributária, no sentido de uma melhor compreensão do conceito de tributo
devido, é necessário que se fale, mesmo que em breves contornos, sobre a
estrutura da norma jurídica.
Carvalho, ancorado nas premissas de Kelsen (norma primária e norma
secundária) e Cossio (endonorma e perinorma), afirma que a norma jurídica é uma
proposição deôntica, mediante a qual se imputa uma consequência a um
antecedente ou suposto, que disciplina o comportamento humano fazendo surgir
uma relação jurídica. É dizer que toda consequência normativa necessariamente
instala uma relação jurídica, o Direito enlaça à ocorrência do fato hipoteticamente
descrito, o surgimento de um vínculo jurídico entre pessoas. (1998)
O referido autor diz que essa relação jurídica, portanto, implica na existência
de um direito subjetivo e de um dever jurídico93 a ele correspondente. Neste sentido,
é certo que a estrutura da norma jurídica, assim, se baseia numa hipótese (ou
suposto) e numa consequência94:

Com fundamento nessa colocação exposta por Carlos Cossio, que coincide
substancialmente com a adotada por Hans Kelsen, fica a norma jurídica
sobremodo simplificada. Seja ela perinorma, que estabelece a providência
sancionadora da ordem jurídica (norma primária de Kelsen) para os casos
em que se não verifique a prestação fixada em endonormas, sejam essas
últimas, isto é, aquelas que expressam os deveres jurídicos que o Estado
93
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Bem, se a ordem social é alcançada mediante a estatuição de deveres e correlativos direitos, se
tais deveres e direitos têm como exclusivo veículo a relação jurídica e se é correto afirmar-se que
disposições de caráter normativo é que criam direitos e deveres, é imperativo lógico reconhecer
que toda norma jurídica cria, como consequência imputada ao acontecimento do suposto, uma
relação jurídica segundo a qual o sujeito ativo, titular de um direito subjetivo, pode exigir do sujeito
passivo o cumprimento de um dever jurídico. (BARROS CARVALHO, 1998, p. 57)
Carvalho aderindo às idéias de Cossio afirma que: “Tendo a estrutura dos juízos hipotéticos, a
norma jurídica terá sempre dois elementos: hipóteses ou suposto e consequência. Na hipótese
encontraremos os critérios para identificação de um fato acontecido no mundo da realidade física.
Na consequência, os critérios para identificação da relação jurídica que se instala com o
acontecimento do suposto.” (CARVALHO, 1998, p. 88)

pretende ver cumpridos, no tempo e na forma que estipula (normas
secundárias de Kelsen), a verdade é que ambas terão a mesma estrutura
lógica: uma hipótese, à qual se associa uma consequência.

O autor ainda compreende que os termos “hipótese” e “consequência”, que
designam a estrutura da norma jurídica, desempenham a mesma função da
“prótase” e da “apódose” na composição do juízo hipotético segundo as lições da
Lógica. Dessa forma, a norma jurídica seria dicotômica, não exercendo a sanção o
papel de “terceiro” elemento da estrutura estática da norma, a norma sancionadora
seria precisamente outra regra, contendo sua própria hipótese e consequência.
(1998)
Porém, diferentemente de Carvalho, há autores que consideram a sanção
como parte elemento da norma, portanto, as designações estruturantes da norma
jurídica em hipótese ou suposto e consequência não são unanimidade na doutrina.
Como exemplo, pode-se citar a doutrina de Ataliba que compreende a composição
das normas jurídicas em três elementos – hipótese, mandamento e sanção:

Toda norma jurídica tem hipótese, mandamento e sanção. Verificada a
hipótese, o mandamento atua, incide. (...) Enquanto não ocorra o fato
descrito na hipótese, o mandamento fica suspenso, não incidindo. Sua
incidência é condicionada à ocorrência do fato previsto na respectiva
hipótese. (...) Assim, os comandos que as normas jurídicas se contêm só
incidem se e quando da ocorrência dos fatos previstos nas hipóteses a que
são vinculados. E só colhem os comportamentos das pessoas
contempladas pelas hipóteses (isto é, nelas enquadradas). (2010, p. 42 e
43)

Para Ataliba, a sanção (integrante da estrutura da norma jurídica) “é mera
consequência jurídica que se desencadeia (incide) no caso de ser desobedecido o
mandamento principal de uma norma.” (2010, p. 44) E para Carvalho é
“consequência do descumprimento de deveres impostos pela ordem jurídica.” (1998,
p. 53)
Para os efeitos deste trabalho, ambas as concepções levariam às mesmas
conclusões. Assim, seguindo os ensinamentos de Carvalho, pode-se concluir:

Em suma, tanto as perinormas (normas primárias) quanto as endonormas
(normas secundárias) têm a mesma estrutura estática: hipótese ou suposto
e consequência. Nas endonormas, o suposto é a descrição de um evento
que, uma vez ocorrido concretamente, faz desencadear a consequência que
lhe foi imputada. Nas perinormas, o suposto é justamente a previsão do não
cumprimento da prestação estipulada como conteúdo da consequência de
alguma endonorma, enquanto sua consequência será o estabelecimento de
relação jurídica de índole sancionatória. Disso resulta que estudar as
hipóteses das perinormas nada mais é do que estudar as infrações, vale
dizer, os comportamentos que não realizem as prestações (deveres
jurídicos) fixados em regras endonormativas (ou secundárias de Kelsen), e
para os quais a ordem jurídica imputa as chamadas sanções. Do mesmo
modo, estudar a consequência das perinormas não significa mais que tratar
das sanções jurídicas. (1998, p. 52 e 53)

A norma jurídica tributária não foge à regra. Ao instituir um tributo, ela
descreve o comportamento desejado pela ordem jurídica (endonorma), elencando as
circunstâncias em que o tributo será devido e quais são os sujeitos da relação
jurídica, gerando assim, o dever jurídico de pagamento do tributo – obrigação
tributária, e no caso de descumprimento do contido na endonorma há a aplicação de
uma sanção (perinorma).
Identificar uma norma tributária é conhecer quais os “critérios a que o
legislador associa a previsão daquela específica classe de relações jurídicas,
segundo a qual pode o Estado exigir quantias em dinheiro de certas pessoas que a
lei designa.” (CARVALHO, 1998, p. 91) Dessa forma, a análise ou o reconhecimento
de uma norma tributária está na característica- descrição da endonorma, já que a
perinorma (sanção) pode ser comum a qualquer outra norma jurídica, ou seja, o que
diferencia a norma jurídica tributária de outra norma jurídica são exatamente as
características do comportamento humano descrito/exigido na endornoma.
Carvalho em sua Teoria da Norma Tributária, compreende as normas
jurídicas

tributárias

como

endonormas

tributárias,

dividas

em

hipótese

endonormativa (o fato em si) – “critérios para identificar um fato lícito, que não
acordo de vontades, considerado em si mesmo” (1998, p. 113), e consequência
endonormativa – “critérios para identificar relação jurídica em que o sujeito ativo é,
por via de regra o Estado; o sujeito passivo, alguma pessoa física ou jurídica e o
objeto, uma prestação de natureza pecuniária”. (1998, p. 113)

Ainda segundo o autor, os critérios para identificar o fato lícito constante da
hipótese endonormativa seriam: o critério material – descrição objetiva do fato, ou
seja, o próprio núcleo da hipótese, o fato em si; o critério espacial – condições de
lugar em que poderá acontecer o fato; e o critério temporal – circunstâncias de
tempo que permitirá saber em que momento se considera ocorrido o fato (fato
gerador). (1998) Nas conseqüências ele considera dois critérios para que se possa
identificar a relação jurídica: o critério pessoal para determinação dos sujeitos – ativo
e passivo, e o critério quantitativo que identifica de que modo se estabelecerá o
conteúdo do dever jurídico do sujeito passivo. (1998)
Coêlho adere ao desenho normativo de Carvalho, mas com algumas
modificações. Primeiramente, utiliza a expressão ‘aspecto’ ao invés do termo
‘critérios’ “para qualificar as facetas da hipótese e da consequência da norma
jurídico-tributária”. (2004, p. 454) E acaba por acrescentar ao fato gerador (fato
jurígeno), ao lado dos aspectos material, temporal e espacial, na hipótese da
endonorma, um aspecto pessoal e explica:

É que o fato jurígeno (um “ser”, “ter”, “estar” ou “fazer”) está sempre ligado a
uma pessoa, e, às vezes, os atributos ou qualificações dessa pessoa são
importantes para a delimitação da hipótese de incidência. O aspecto
pessoal da hipótese de incidência é importante, apresentando diversas
serventias. Assim, para a percepção da capacidade contributiva, para a
graduação da progressividade, para a consideração do ilícito fiscal e da
responsabilização, para o reconhecimento das isenções e imunidades
subjetivas (...). (2004, p. 454)

Assim, Coêlho afirma que “as hipóteses de incidência das normas tributárias
decorrem de descrições legislativas de fatos lícitos que possuem virtude jurígena, ex
lege, contendo quatro aspectos: material, temporal, espacial e pessoal.” (1998, p.
455)
No que tange às conseqüências das normas tributárias o autor compreende
que além dos aspectos (critérios) elencados por Carvalho (critério pessoal da
consequência – sujeito ativo e passivo, e critério quantitativo – base de cálculo e
alíquotas), outros aspectos pertinentes à relação jurídica que se formam quando da
realização da hipótese de incidência devem ser analisados. (1998)
Em suma, a estrutura da norma jurídica tributária para Coêlho é a seguinte:

• Hipótese de incidência (fato previsto como jurígeno) em que
devem ser analisados o aspecto material – o fato em si, o
temporal – condições de tempo, o espacial – condições de lugar,
e o pessoal – condições e qualificações relativas às pessoas
envolvidas com o fato;
• Consequência jurídica (dever tributário decorrente) em que se
deve determinar a quem pagar – sujeito ativo, quem deve pagar
– sujeito passivo, quanto se deve pagar – base de cálculo e
alíquotas (ou valor fixo, adições e subtrações), como pagar,
quanto pagar e onde pagar. (1998)

Ao que parece, a supracitada análise da estrutura da norma tributária seria a
mais completa para o estudo da hipótese de incidência da norma tributária. Mas
independente da opção pelo contorno normativo apresentado por Carvalho ou pela
estrutura normativa de Coêlho, para se chegar à tipicidade tributária95, certo é que,
necessariamente, se deve conhecer e analisar o conceito de tributo, já que este é o
objeto central da obrigação tributária.

5.1 A definição do conceito de tributo devido

O conceito de tributo no Direito Tributário brasileiro está positivado no
Código Tributário Nacional em seu artigo 3º: “Tributo é toda prestação pecuniária
compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua
sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa
plenamente vinculada.”
O tributo nada mais é do que o meio pelo qual o Estado se vale (poder de
tributar) para absorver recursos objetivando a manutenção de suas atividades.
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Derzi não considera que o Direito Tributário (assim como o Direito Penal) utiliza a estrutura do tipo,
mas sim apenas o conceito, posto que, para a autora, o tipo essencialmente é aberto e dessa
forma não respeita a necessidade de fechamento e taxatividade necessárias ao Direito Tributário.
(DERZI, 1998)

Trata-se (a instituição de um tributo) de uma relação jurídica e não de uma mera
relação de poder, como esclarece Machado:

Importante, porém, é observar que a relação de tributação não é simples
relação de poder como alguns têm pretendido que seja. É relação jurídica,
embora seu fundamento seja a soberania do Estado. Sua origem remota foi
a imposição do vencedor sobre o vencido. Uma relação de escravidão,
portanto. (...)
Nos dias atuais, entretanto, já não é razoável admitir-se a relação tributária
como relação de poder, e por isto mesmo devem ser rechaçadas as teses
autoritaristas. (...) A idéia mais generalizada parece ser a de que os
indivíduos, por seus representantes, consentem na instituição do tributo,
como de resto na elaboração de todas as regras jurídicas que regem a
nação. (2007, p. 59)

A instituição de um tributo também guarda relação com as políticas
econômicas adotadas pelo Estado, pode ser utilizado (o tributo) com “o objetivo de
intervir na economia privada96, estimulando atividades, setores econômicos ou
regiões, desestimulando o consumo de certos bens e produzindo, finalmente, os
efeitos mais diversos na economia.” (MACHADO, 2007, p. 95)
Outro aspecto importante é que o tributo tem natureza ex lege, ou seja,
somente uma disposição normativa pode gerar uma obrigação tributária (princípio da
legalidade tributária). Somente a lei pode criar, majorar ou extinguir tributos97. Nas
palavras de Baleeiro, “Não há tributo sem lei que o decrete, definindo-lhe o fato
gerador da obrigação fiscal. Esse fato gerador caracteriza cada tributo, sendo
indiferente o erro ou a malícia do legislador que empregue denominação diversa
daquela esposada pela Constituição e pelo CTN.” (2010, p. 64)
Em linhas gerais, a norma tributária deve não apenas instituir o tributo, mas
necessariamente deve elencar todos os elementos essenciais para a configuração
do fato gerador (tipicidade tributária), ou seja,
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“Aliás, registros existem da utilização do tributo, desde a Antiguidade, com a finalidade de interferir
nas atividades econômicas; mas os autores em geral apontam o uso do tributo com essa
finalidade como um produto do moderno intervencionismo estatal. A esta função intervencionista
do tributo dá-se o nome de função extrafiscal”. (MACHADO, 2007, p. 95)
Ver: Art. 97 do Código Tributário Nacional e Art. 150, inciso I da Constituição da República.

Não basta que na lei esteja dito que o tributo fica criado. Na lei devem estar
todos os elementos necessários a que se possa identificar a situação de
fato capaz de criar a obrigação tributária e, diante de tal situação, poder
determinar o valor do tributo correspondente. A lei não pode deixar para o
regulamento ou para qualquer outro ato normativo inferior a indicação de
qualquer dos elementos necessários a essa determinação. Todos os
elementos essenciais da relação jurídica tributária devem ser indicados pela
lei. O núcleo do fato gerador do tributo, o contribuinte, a base de cálculo, a
alíquota, tudo deve estar na própria lei. (MACHADO, 2007, p. 110)

A doutrina compreende o tributo como gênero que comporta a sua
classificação em várias espécies98 e salienta que o mesmo possui essência
eminentemente jurídica, não importando a sua denominação para a configuração da
obrigação tributária, conforme claramente preceitua o artigo 4º do CTN:

Art. 4º A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato
gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la:
I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei;
II - a destinação legal do produto da sua arrecadação.

É dizer que a realização in concreto do fato descrito na norma tributária é
que determinará qual será a obrigação tributária correspondente. “O tributo deve
nascer de um fato-tipo, um fato tipificado.” (COÊLHO, 2004, p. 452) Portanto, a partir
da configuração do fato jurídico tributário (que a lei chama de fato gerador) é que se
forma a obrigação tributária (tributo devido).
Carvalho adverte que o fato jurídico tributário deve ser “tomado como um
enunciado protocolar, denotativo, posto na posição sintática de antecedente de uma
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O CTN informa as espécies de tributos como sendo: impostos, taxas e contribuições de melhoria.
(artigo 5º), porém há divergência doutrinária no que tange ao acréscimo, ou não, das contribuições
sociais e dos empréstimos compulsórios à categoria de tributo. Para Hugo de Brito Machado
apenas as contribuições sociais podem ser classificadas como tributos, de acordo com o art. 217
do CTN, com a redação que lhe deu o Decreto-lei n. 27, de 14.11.1966, estabelecendo que as
disposições gerais do Código não excluem a incidência e exigibilidade de outras contribuições,
restando evidente a existência de uma quarta espécie de tributo, quais sejam as contribuições
sociais. Afirma, ainda, que a conclusão restou reforçada pelo art. 149 da Constituição Federal de
1988. Já com relação aos empréstimos compulsórios, alega que os mesmos possuem natureza
jurídica específica e pertencem a uma categoria jurídica autônoma. (Ver em: MACHADO, 2007, p.
91 e seguintes.) Em contrapartida, Baleeiro sempre defendeu que tanto as contribuições sociais
quanto os empréstimos compulsórios seriam espécies de tributos, estes últimos reconhecidos pela
própria Constituição de 1988, no ser art. 148. (Ver em: BALEEIRO, 2010, p. 69 e seguintes.)

norma individual e concreta, emitido, portanto, com função prescritiva, num
determinado ponto do processo de positivação do Direito.” (2008, p. 136) E ainda,
que devem ser considerados dois procedimentos distintos quando da caracterização
do fato jurídico tributário:

um, para a determinação do núcleo do enunciado factual e da
correspondente relação jurídica (direito material), em que a regra aplicável
(regra-matriz de incidência) será aquela que esteve em vigor no momento
em que se realizou o evento (...); outro, para a especificação do agente
competente, dos expedientes administrativos a serem praticados, do estilo
lingüístico que deve ser empregado, em que as normas aplicáveis (regras
de estrutura) serão aquelas vigentes no instante da constituição, vale dizer,
no tempo em que a norma individual for editada. (2008, p. 137)

Assim, para a definição de tributo devido, insta verificar se houve a
realização in concreto do fato jurídico tributário que a doutrina em geral e a própria
legislação intitula como “fato gerador”.99 Em suma, a norma tributária “descreve
hipoteticamente um estado de fato, um fato ou um conjunto de circunstâncias de
fato, e dispõe que a realização concreta, no mundo fenomênico, do que foi descrito,
determina o surgimento de uma obrigação de pagar um tributo.” (ATALIBA, 2010, p.
53)
O termo “fato gerador”
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é alvo de muitas críticas da doutrina

contemporânea porque é recorrentemente utilizado para designar tanto a hipótese
descrita na norma tributária como para referir-se à concreta realização do fato
jurídico. Ataliba, um dos expoentes críticos da amplitude conceitual da expressão
“fato gerador”, adota a denominação “hipótese de incidência” ao conceito legal
(descrição normativa-hipotética do fato) e “fato imponível” à realização efetiva do
fato que configura rigorosamente a hipótese de incidência. (2010) Carvalho101
99

A doutrina também utiliza expressões como: “hipótese” “suposto”, “prótase”, “descritor da norma” e
“ fato imponível” para designar o fato jurídico tributário. (CARVALHO, 2008, p. 141 e seguintes.)
100
Ataliba explica que a consagração da terminologia “fato gerador” na doutrina brasileira se deve
“ao extraordinário prestígio de um dos maiores publicistas franceses, Gaston Jèze, cujas lições
tiveram notável divulgação entre nós, tendo alías, contribuído para o incremento dos estudos
científicos de direito tributário, no Brasil. Um seu artigo publicado na RDA denominado ‘O fato
gerador do imposto’, marcou época e determinou imediata e total adesão a esta terminologia (RDA
2/50). (ATALIBA, 2010, p. 55)
101
Apesar de reconhecer a grande contribuição dos estudos de Geraldo Ataliba para a elucidação da
problemática terminológica da expressão “fato gerador”, Barros Carvalho tece uma crítica à
denominação “fato imponível” adotada pelo referido autor: “(...) no que tange à aceitação de ‘fato
imponível’, já manifestei resistência em escritos anteriores, registrando o obstáculo semântico

também rejeita a locução “fato gerador” preferindo utilizar a expressão “hipótese de
incidência” para qualificar a regra-matriz de incidência – norma jurídica geral e
abstrata; assim como optou por designar como “fato jurídico tributário” a realização
do fato in concreto – “’Fato jurídico’ porque tem o condão de irradiar efeitos de direito
(eficácia jurídica). E ‘tributário’ porque tais efeitos estão diretamente ligados à
instituição do tributo.” (2008, p. 142)
Apenas com o intuito de se evitar qualquer possibilidade de ambigüidade
conceitual, adotar-se-á neste trabalho a lição de Carvalho no que tange à
designação do “fato gerador” in concreto como “fato jurídico tributário”, mas
compreende-se que independentemente da terminologia, o que necessariamente
importa é a percepção da questão, do mecanismo jurídico que envolve toda
“fenomenologia da incidência tributária” (COÊLHO, 2004, p. 695) que se dará da
seguinte forma:

Acontecido o fato previsto na hipótese legal (hipótese de incidência), o
mandamento que era abstrato, virtual, torna-se atuante e incide.
Demiúrgico, ao incidir, produz efeitos no mundo real, instaurando relações
jurídicas (direito e deveres). A incidência, em Direito Tributário, é para
imputar a determinadas pessoas o dever de pagar somas de dinheiro ao
Estado, a título de tributo. Esse, precisamente, é o comportamento desejado
pela ordem jurídica (...). O preceito da norma incide toda vez que a sua
hipótese de incidência se realiza no mundo dos fatos fazendo nascer a
obrigação. (COÊLHO, 2004, p. 695 e 696)

Portanto, é necessário que a hipótese de incidência descrita na norma
tributária se realize em concreto fazendo surgir o fato jurídico tributário gerando uma
obrigação tributária consistente em pagar um determinado tributo. Configurado o fato
jurídico que gerou a obrigação tributária, o sujeito ativo desta relação jurídica deve
indicar, calcular e informar o valor do tributo para que o sujeito passivo cumpra com
a sua respectiva obrigação. Dessa forma, chega-se ao tributo devido que será

consistente em fazer referência a um fato suscetível de sofrer a imposição tributária (esse, o
significado de ‘imponível’), quando, na verdade, a composição do fato em linguagem jurídica
competente, ao perfazer-se como enunciado prescritivo válido, já determina, fulminantemente, o
fenômeno da incidência. Não haverá qualquer intervalo de tempo intrometendo-se entre a
construção do enunciado protocolar válido (por haver ingressado no sistema positivo) e a
prorrogação dos efeitos jurídicos que lhe são próprios. (CARVALHO, 2008, p. 142 e 143.)

constituído em crédito tributário a ser lançado pelo sujeito ativo da relação jurídica
correspondente à respectiva obrigação tributária.
Assim, como se verá adiante, o tributo somente pode ser considerado como
devido após o lançamento definitivo do crédito tributário que só ocorre após o
término do processo administrativo.

5.2 A constituição do crédito tributário

A origem do crédito tributário e sua relação com a obrigação tributária e/ou
com o ato administrativo do lançamento é alvo de grande divergência doutrinária.
A discussão gira em torno da própria natureza do crédito tributário, tendo em
vista, principalmente a confusão que a própria legislação tributária instaurou sobre a
matéria. O crédito tributário seria decorrente da obrigação tributária, como se denota
do artigo 139102 do CTN? Ou seria constituído apenas a partir do lançamento103,
conforme informação do artigo 142 do CTN104?
Primeiramente, verifica-se que o grande responsável por instaurar na
doutrina brasileira a teoria de que o lançamento constituía o crédito tributário foi
Jèze. (COÊLHO, 2002, P. 395) Baleeiro informa que

a noção de ato constitutivo se avizinha do conceito do art. 81 do CC; é todo
ato lícito que tem por fim imediato adquirir, modificar ou extinguir direito.
Realizados esses fins, os de criar ou abolir uma situação jurídica,
constituindo-a, ele se projeta de sua data em diante, para o futuro (ex nunc).
Já o ato declaratório não cria, não extingue, nem altera nenhum direito. Ele
apenas determina, faz certo, apura, ou reconhece um direito preexistente,
espancado
dúvidas
e
incertezas.
Seus efeitos recuam até a data do ato ou fato por ele declarado ou
reconhecido (ex tunc). (2007, p. 782)
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Art. 139 O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.
A expressão “lançamento” corresponde ao accertamento do Direito Fiscal italiano, a determinación
das leis tributárias argentinas, ao role nominatif, liquidation, dos franceses, à liquidacioón, dos
espanhóis, steurveranlagung, dos alemães, tax assessment dos americanos, ato tributário, do
Cód. Proc. Das Contribuições e Impostos de Portugal etc. (BALEEIRO, 2007, p. 781.)
104
Art. 142 Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade
cabível.
103

Daí a importância de se analisar a natureza jurídica do lançamento, já que
os efeitos da natureza declaratória ou constitutiva são diversos. Modernamente, a
teoria constitutiva do lançamento quase não mais possui adeptos no Brasil, assim
como na doutrina estrangeira.105 A grande maioria doutrinária defende a natureza
declaratória do lançamento, como se verá a seguir.
Coêlho compreende o crédito tributário como parte integrante da estrutura
obrigacional, ou seja, como objeto da obrigação tributária. E mais, afirma que “a
obrigação tributária só existe para possibilitar o crédito. É instrumental.” (2004, p.
769) O autor ainda critica a parcela da doutrina que considera que o crédito tributário
somente se constitui com o lançamento:

A nós soa estranha uma tal assertiva, porque o lançamento é ato
administrativo, e a Constituição diz que ninguém está obrigado a fazer ou
deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude de lei (ato legislativo). O
lançamento aplica a lei, não é lei, não podendo, pois, criar o crédito a ser
pago pelos sujeitos passivos da obrigação. (2004, p. 769)

Para Coêlho, assim como para Nogueira106, Ataliba, entre outros expoentes
da doutrina tributária brasileira, o ato administrativo do lançamento possui apenas
natureza declaratória107, não constitui e nem cria o crédito tributário, este último
surgiria com a realização do fato jurídico tributário.108 “O lançamento apenas confere
105

“Aliás o escritores, geralmente italianos, que defendem a noção de do accertamento constitutivo,
não o fazem na universalidade dos casos, mas com distinções em relação a certos impostos ou
certas situações.” (BALEEIRO, 2007, p. 782.)
106
O referido autor informa que: “Coube ao Código Tributário da Alemanha, elaborado sob o projeto
de Enno Becker, ao tempo da democrática Constituição de Weimar e promulgado em 1919, sem
dúvida não apenas o pioneiro dos Códigos Tributários, mas até hoje, com as modificações porque
tem passado, o mais científico e bem elaborado diploma tributário do mundo, contribuir
decisavamente para a concepção hoje predominante na doutrina – e que também é a nossa – de
que a natureza jurídica do lançamento é declaratória.” (NOGUEIRA, 1965, p. 36)
107
No plano internacional, Américo Lacombe informa que o doutrinador italiano A. D. Giannini e o
argentino Jino Jarach também afirmam a natureza declaratória do lançamento. (LACOMBE, 1996,
p. 58)
108
Coêlho reitera o caráter declaratório do lançamento ao falar que nem todos os créditos tributários o
exigem: “O lançamento somente confere a exigibilidade necessária ao crédito tributário do sujeito
ativo nos casos dos tributos que exigem lançamentos diretos (IPTU, IPVA) ou que pedem
lançamentos após declaração do contribuinte (ITR, ITBI). Nos impostos sujeitos à homologação do
pagamento, é ele prescindível. A própria lei torna obrigatório o recolhimento: o contribuinte paga
sem que haja a mínima interferência do Estado-Administração.” (COÊLHO, 2004, p. 771)

exigibilidade ao crédito – quando isso for necessário – ao individualizar o comando
impessoal da norma109 (como é da sua natureza de ato tipicamente administrativo).”
(COÊLHO, 2004, p. 771) Coêlho ainda acrescenta explicação no que tange à
utilização do verbo constituir na redação do art. 142 do CTN, afirmando que o
mesmo

não é empregado com o sentido de criar nem se reporta ao significado de
ato jurídico constitutivo (criador, transformador, transferidor ou extintor de
direitos materiais, substantivos). O CTN utilizou o termo de maneira
atécnica, apenas para realçar as fases preparatórias e revisionais que
precedem e sucedem o lançamento. O que se prepara e discute é o ato
administrativo do lançamento. (2004, p. 771)

Na explicação de Nogueira:

(...) podemos acentuar a verdadeira natureza de ato declaratório do
lançamento, tendo em vista que uma vez concluído, ele nada mais faz do
que declarar, na conformidade da lei material e preexistente, se há um
débito tributário, qual o montante devido e quem é o devedor. (...)
Como se vê, o lançamento criando o estado de certeza, apenas dá
possibilidade ao direito já criado com a realização do fato gerador, de se
exercer. Mas o lançamento não cria, não transfere, não modifica nem
extingue o próprio direito que já preexistia a ele. (1965, p. 39)

No entanto, apesar da maioria doutrinária entender pela natureza
eminentemente declaratória do lançamento, há parte da doutrina que entende que
não deve haver dúvida quanto à natureza do crédito tributário e do lançamento, já
que o CTN teria adotado a teoria dualista110 da relação obrigacional que faz uma
109

Não basta a lei – ente legislativo –, norma abstrata e impessoal, prescrever que os proprietários de
imóveis urbanos paguem anualmente IPTU ao município da situação das propriedades. É
necessário que um agente da Administração pratique atos de individualização da norma (ato
administrativo de aplicação a lei), subsumindo o fato à norma, determinando os contribuintes e
quantificando o que devem pagar, isto é, fixando quanto é devido por cada um a título de tributo
(crédito tributário), quando, como, onde e a quem pagar. (COÊLHO, 2004, p. 771)
110
Essa teoria remonta ao direito antigo romano, que estabelecia como elementos da obrigação, além
das partes, o debitum e a obligatio. O debitum era conceituado como objeto da prestação, o que
era devido, podendo ser um dare, um facere, ou um non facere. A obligatio constrange o devedor
a pagar. Enquanto o debitum é um elemento não coativo, a obligatio é um elemento coativo. (...)
Modernamente, a teoria dualista reaparece, primeiramente no direito germânico, que fez a
distinção entre shuld (debitum) e haftung (obligatio). A aceitação da estrutura dualista da relação
obrigacional no direito germânico deveu-se à pesquisa sobre obligatio romana efetuada por Brinz,

distinção entre a obrigação tributária e o crédito tributário. Os adeptos da teoria
dualista afirmam que o lançamento seria ato declaratório da obrigação tributária e
constitutivo do crédito tributário.
Lacombe, compreendendo que o legislador brasileiro optou pela teoria
dualista, afirma que o artigo 142 do CTN resolveu a questão da natureza jurídica do
lançamento:

O Código, adotando a estrutura dualista, resolveu o problema, considerando
o lançamento um ato declaratório da obrigação tributária (debitum, shuld,
relação de débito) e constitutivo do crédito tributário (obligatio, haftung,
relação de responsabilidade). (...) Realmente, é só após o lançamento que
surge a possibilidade de agressão ao patrimônio do sujeito passivo, pelo
sujeito ativo. É só após o lançamento que o credor (sujeito ativo, o Estado)
poderá tomar do patrimônio do devedor (sujeito passivo) os bens suficientes
para o pagamento. Enquanto a ocorrência do fato imponível, previsto na
hipótese de incidência da lei, faz nascer um vínculo pessoal entre os
sujeitos ativo e passivo da relação obrigacional, o lançamento, constituindo
o crédito tributário (obligatio, haftung, relação de responsabilidade), faz
nascer um vínculo patrimonial. (2008, p. 310 e 311)

Machado acompanha o mesmo raciocínio, afirmando que

no Código Tributário Nacional o crédito tributário é algo diverso da
obrigação tributária. Ainda que, em essência, crédito e obrigação sejam a
mesma relação jurídica, o crédito é um momento distinto. É um terceiro
estágio na dinâmica da relação obrigacional tributária. E o lançamento é
precisamente o procedimento administrativo de determinação do crédito
tributário. Antes do lançamento existe obrigação. A partir do lançamento
surge o crédito. (2012, p. 178)

que negou à obligatio o caráter de dever jurídico, salientando que ela não consistia no dever de
realizar uma prestação, mas na responsabilidade em que incorria o sujeito passivo pelo
inadimplemento desse dever, que seria o debitum (shuld). Conclui, por conseguinte, a existência
dos dois elementos: o debitum (shuld) e a obligatio (haftung) que além de surgirem em momentos
diversos são substancialmente diferentes. Enquanto o debitum (shuld) surge desde a formação do
vínculo obrigacional, a obligatio (haftung) surge no caso de não realizada a prestação. Enquanto o
debitum (shuld) é um elemento não coativo – sendo o devedor livre para realizar ou não a
prestação – , a obligatio (haftung) é um elemento coativo, pois, caso não realizada a prestação
pelo devedor, surge para ele a responsabilidade decorrente do inadimplemento. (LACOMBE,
2008, p. 303 e 304.)

Há ainda discussão no que diz respeito ao conceito de lançamento como
“ato” ou “procedimento”111. Machado enfrenta a divergência doutrinária afirmando
que:

Quem afirma que o lançamento tributário é um ato por certo está se
referindo ao ato do procedimento, com o qual a autoridade administrativa
declara o valor do crédito tributário apurado. Enfrenta desde logo a questão
de saber se é a primeira declaração, feita no final da fase não contenciosa
do procedimento, ou a última, da séria de atos praticados com o objetivo de
tornar líquida e certa a obrigação tributária. (...) Quem afiram que o
lançamento tributário é um procedimento, enfrenta a questão de saber quais
seriam os atos integrantes deste, nas hipóteses em que não ocorre disputa
entre o fisco e o contribuinte, conformando-se este de pronto com a
exigência do pagamento de tributo formulada em um único ato da
autoridade administrativa. (2002, p. 226)

Apesar de o autor declarar que em qualquer dos casos, ato ou
procedimento, é possível a construção de explicações plausíveis e razoáveis, sem
maiores conseqüências práticas, o mesmo optou por sustentar que o lançamento
tributário é um procedimento de acordo com o que está definido no artigo 142 do
CTN: “O lançamento administrativo é na verdade um procedimento, no sentido de
atividade que, por afetar direitos dos administrados, há de ser desenvolvida com
obediência a certas formalidades legalmente impostas.” (MACHADO, 2002, p. 226)
Já para Coêlho, o lançamento tributário é ato.

Antes dele há um procedimento preparatório. Depois dele podem ocorrer,
também, procedimentos revisionais, visando confirmar ou infirmar, no todo o
em parte, a sua integridade, por iniciativa do contribuinte ou do Estado, nos
casos previstos em lei. (2002, p. 403)
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Carvalho analisa a problemática conceitual sob três primas: ato, procedimento e norma. Afirma
que nas ações intersubjetivas do lançamento tributário “há unidades normativas que o mencionam,
instituem o regime procedimental para a sua produção e o contemplam como acto jurídico
administrativo com funções relevantíssimas para que o Estado-Administração realize a missão
constitucional que lhe é atribuída.” E finaliza dizendo: “Tratar o ‘lançamento’ como norma, como
procedimento ou como acto passa a ser, então, singela decisão de quem vá examiná-lo, valendo a
asserção para o jurista prático e para o jurista teórico, tanto faz. Aquilo que não se justifica, sob o
ponto de vista da Epistemologia do Direito, é o caráter emulativo que se difundiu pela doutrina,
com a disputa entre a primazia das três possibilidades cognoscitivas.” (CARVALHO, 2008, p. 271.)

Este trabalho adota o entendimento de que o lançamento é ato
administrativo.

É ato jurídico-administrativo porque concorre para a formação de situações
jurídicas individuais, dotando-as de eficácia. O fato de conferir ao direito de
crédito da Fazenda Pública a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade
basta para ver incremento jurídico no ato administrativo do lançamento, que
é ato de aplicação da norma tributária abstrata a situações jurídicas
individuais, com a finalidade de obter receitas fiscais. (COÊLHO, 2005, p.
784)

Seguindo a linha de Coêlho e da maioria da doutrina, o presente trabalho
acompanha o entendimento de que a natureza jurídica do lançamento é declaratória,
e no que refere à teoria dualista, entende-se que não há verdadeiramente uma
distinção entre crédito e obrigação, ambos fazem parte da relação jurídica tributária,
como bem relata Carvalho:

Retomemos a mensagem do art. 142 do Código Tributário Nacional, para
lembrar que esse Estatuto faz uma distinção, no meu entender
improcedente, entre crédito e obrigação, como se fora possível, à luz da
Teoria Geral do Direito, separar essas duas entidades. A obrigação nasceria
com o acontecimento do “fato gerador”, mas surgiria sem crédito, que
somente com o “procedimento de lançamento” viria a ser “constituído”. Que
obrigação seria essa, em que o sujeito ativo nada tem por exigir (crédito) e o
sujeito passivo não está compelido a qualquer conduta? O isolamento do
crédito em face da obrigação é algo que atenta contra a integridade lógica
da relação, condição mesma de sua existência jurídica. Agora, se o
legislador pretendeu dizer que havia um direito subjetivo de exigir a
prestação (crédito), mas que o implemento dessa pretensão ficava na
dependência de procedimentos ulteriores, o que se pode afirmar é que não
utilizou bem a linguagem, provocando dificuldades perfeitamente
dispensáveis. (2008, p. 261)

Para finalizar a matéria, cumpre esclarecer em que momento se dá o
lançamento definitivo do crédito tributário, já que o mesmo é de suma importância
para a análise da consumação dos crimes tributários, como se verá mais adiante.
Existem três correntes que buscam determinar o momento efetivo em que se dá o
lançamento tributário: a) com a publicidade do ato (notificação válida); b) com o

término da possibilidade de recursos e impugnações ao ato administrativo de
lançamento; c) com a inscrição do débito em dívida ativa. (FILLUS, 2007)
Santi compreende que o lançamento tributário é definitivo a partir de sua
publicidade, ou seja, a partir da notificação válida ao sujeito passivo da obrigação.
Machado e Coêlho já possuem entendimento de que somente pode se falar
em lançamento definitivo no instante em que o processo administrativo chega ao fim.
O lançamento definitivo, portanto, se dá quando não há mais possibilidades de
interferência ou modificação no resultado do crédito tributário, tornando-o
determinado e exigível.
Coêlho ao falar do lançamento definitivo, assim sintetiza:
Estará pronto desde o momento em que é praticado pelo agente
administrativo competente e será eficaz uma vez comunicado ao
contribuinte através de qualquer ato administrativo de intercâmbio
procedimental, como, v.g., uma notificação fiscal de lançamento ou um auto
de infração (esses nomes variam, o importante é o conteúdo do
lançamento). Se o contribuinte se conforma e não recorre, ou se a própria
Administração não atua com regras de revisão ex officio, este se torna
definitivo na esfera administrativa. Se houver recurso, o lançamento só se
tornará definitivo quando, exauridos os procedimentos revisionais, exsurgir
decisão administrativa contra a qual não haja mais nenhum recurso, dando
por certo, líquido e exigível o crédito tributário. (COÊLHO, 2005, p. 784)

O referido autor é partidário da teoria declarativista do lançamento, mas
compreende que o lançamento definitivo de dá com o fim do contencioso
administrativo porque entende que é o lançamento que dá exigibilidade ao crédito
tributário. Ou seja, o crédito tributário surge com a obrigação tributária que, por sua
vez, nasce quando da ocorrência do fato gerador, o lançamento apenas torna
exigível a obrigação, não constitui nada. (COÊLHO, 2005) Verifica-se que tornar
exigível é diferente de constituir.

{...} Onde houver obrigação tributária, há crédito e sujeitos ativo e passivo,
atados por um vínculo jurídico prestigiado pela lei; {...} é erro rotundo dizer
que o lançamento institui o crédito. O erro continua redondo para aqueles
que querem conciliar correntes inconciliáveis e proclamam que o
lançamento declara a obrigação e constitui o crédito. A obrigação nem
sempre necessita ser declarada, e o crédito nasce sempre com ela.
Portanto, o lançamento apenas confere exigibilidade ao crédito – quando
isto for necessário – ao individualizar o comando impessoal da norma (como
é da sua natureza de ato tipicamente administrativo). O lançamento prepara

o título executivo da Fazenda Pública, infundindo-lhe liquidez, certeza e
exigibilidade. (COÊLHO, 2005, p. 775

Denari, por sua vez, acredita que o lançamento somente se torna definitivo
com a inscrição do crédito tributária na dívida ativa. Para o referido autor, a
definitividade do crédito tributário não decorre do fato gerador e muito menos com o
lançamento tributário:

Entende-se por definitividade a eficácia que torna indiscutível o crédito
tributário, na esfera administrativa, infundindo-lhe exigibilidade.
Ora, essa eficácia não é, certamente, decorrência do fato gerador.
Com efeito, quando ocorre a hipótese material de incidência (v.g., saída de
mercadoria, prestação de serviços, importação ou exportação) não há, do
lado ativo, nem arremedo daquela situação jurídica subjetiva designada
crédito tributário. (...)
O lançamento teria o condão de infundir definitivamente ao crédito
tributário?
A resposta novamente é negativa, pois o lançamento é somente p ato
inaugural do procedimento constitutivo do crédito tributário e da
correspondente obrigação tributária. (2000, p. 200)

Carvalho, partidário da teoria da publicidade do ato de lançamento, tece
críticas sobre o tema no sentido de que não ocorre lançamento provisório – que
seria aquele suscetível de alterações, seja por iniciativa do sujeito passivo através,
por exemplo, da interposição de recursos, ou por iniciativa (diligência de ofício) da
própria Administração quando do exercício do controle de legalidade; e lançamento
definitivo – que seria aquele sem possibilidades de alteração, que estaria
efetivamente definido, determinado. Para o autor não existe essa dicotomia, pois a
“susceptilidade a impugnações é predicado de todos os atos administrativos, com
exceção daqueles que se tornaram imutáveis por força de prescrições do próprio
sistema do direito positivo, como é o caso da decisão administrativa irreformável.”
(2008, p. 280) E ainda esclarece:

Um ato administrativo tem-se por pronto e acabado quando, reunindo os
elementos que a ordem jurídica prescrever como indispensáveis à sua
compostura, vier a ser oficialmente comunicado ao destinatário. A
contingência de estar aberto a refutações é algo que o próprio sistema

prevê e disciplina, mas que não elide a definitividade da figura. (2008, p.
280)

Ou seja, a partir do instante em que o lançamento assume foros de ato
jurídico administrativo, com a definitividade que os traços de sua índole revelam,
encontra-se configurado o referido ato, ainda que no dia seguinte o mesmo venha a
ser alterado por quem de direito. (2008)
Independente das críticas de Carvalho a dada diferenciação de lançamento
provisório e definitivo, certo é que para os efeitos deste estudo, o lançamento
somente será definitivo após o julgamento conclusivo do processo administrativo de
liquidez e exigência do crédito tributário.

5.3 A consumação dos crimes tributários

Para uma análise mais detida da consumação dos crimes tributários, tomarse-á como base as figuras delitivas descritas no artigo 1º da Lei 8.137/90 que trata
dos crimes contra a ordem tributária (sonegação fiscal). O referido artigo possui
como núcleo do tipo os verbos suprimir e reduzir tributo, ou contribuição social e
qualquer acessório. Neste liame, cumpre primeiramente informar da discussão
doutrinária no que diz respeito à natureza destes crimes – são crimes materiais112
(também denominados crimes de resultado ou de dano) ou formais113 (também
denominados crimes de mera conduta)?

112

113

Podemos conceituar os crimes de resultado como aqueles nos quais se pode separar nitidamente,
no plano natural de espaço e tempo, entre a ação e seu efeito. O efeito dessa ação, caracterizado
material e naturalisticamente como resultado, tanto pode ser representado por uma lesão sobre o
objeto da ação, quanto por situação de perigo, como ocorre, por exemplo, na epidemia, na qual a
ação consiste em propagar germes patogênicos e o resultado será o perigo para a vida, a
integridade física ou a saúde de um número determinado de pessoas, que podem sofrer
concretamente a contaminação. (TAVARES, 2000, p. 191.)
Já os delitos de mera atividade não possibilitam essa separação espaço-temporal entre ação e
resultado, porque este se esgota naquela. Isto se dá, por exemplo, na injúria, onde a conduta
criminosa prescinde de que a vítima tenha verdadeiramente se sentido afetada com a ofensa; no
falso testemunho, para o qual é também irrelevante que a mentira proferida pela testemunha tenha
influído na decisão da causa; na ameaça, em que não se faz necessário examinar se efetivamente
o mal que se prometeu realizar tenha ou não perturbado o sono ou a tranqüilidade da vítima ou
que se traduza em perigo atual. (TAVARES, 2000, p. 191.)

Machado, assim como a maioria da doutrina, assevera que o crime previsto
no artigo 1º da Lei em questão é de resultado, “pois o elemento nuclear do tipo,
como se vê, é a supressão ou redução do tributo. Sem tributo devido, que a conduta
do agente tenha por fim suprimir, ou reduzir, não se configura o crime.” (2002, p.
120)
Martins diverge um pouco do pensamento majoritário compreendendo que
os crimes em estudo são simultaneamente de dano e de mera conduta:

É de dano na medida em que, sem tributos, o Estado não sobrevive e o
Estado é necessário para que a sociedade organizada sobreviva. A
sonegação fiscal cria, pois, um dano efetivo ao patrimônio público, sendo,
pois, caracterizável como crime de dano.
Não deixa de ser, todavia, o desatendimento à imposição tributária também
crime de conduta, em faca de a norma desatendida revestir a natureza de
rejeição social, na medida em que, não poucas vezes, a sonegação se
justifica por exteriorizar resistência a uma carga tributária que gera efeito
próximo do confisco, (...). Tornando-se a carga tributária peso insuportável
sobre o pagador de tributos, a sonegação, muitas vezes, se apresenta como
forma de sobrevivência. (2002, p. 26 e 27)

Apesar de toda carga argumentativa do autor supracitado, acredita-se,
inclusive de acordo com o entendimento do STF114, que os crimes do artigo 1º da Lei
8.137/90 são mesmo de resultado. “Evidentemente, combinando o comando contido
no caput com as condutas previstas nos itens I a V, da Lei 8.137/90, não se trata de
crime de mera conduta, mas trata-se de crimes materiais ou de resultado, em que o
dano é elemento essencial.” (ICHIHARA, 2002, p. 141)
Para a configuração deste tipo, portanto, é necessário que haja dolo por
parte do agente que o pratica – “a vontade do agente deve estar voltada,
114

EMENTA: 1. AÇÃO PENAL. Denúncia. Imputação do crime de lavagem de dinheiro. Art. 1º, VII, da
Lei nº 9.613/98. Corrupção ativa como crime antecedente. Indícios suficientes da sua existência.
Instrução hábil da denúncia daqueloutro. Aptidão reconhecida. Inteligência do art. 2º, II e § 1º, da
Lei nº 9.613/98. Provas fundantes da imputação de outro crime figuram indícios do crime
antecedente ao de lavagem de dinheiro e, como tais, bastam ao recebimento de denúncia do
delito conseqüente. 2. AÇÃO PENAL. Tributo. Crimes contra a ordem tributária, ou crimes
tributários. Art. 1º, I e III, da Lei nº 8.137/90. Delitos materiais ou de resultado, que é o de suprimir
ou reduzir tributo (caput do art. 1°). Procedimento administrativo não encerrado. Lançamento não
definitivo. Delitos ainda não tipificados. Extinção do processo quanto à imputação correspondente.
HC concedido, em parte, para esse fim. Crime material contra a ordem tributária não se tipifica
antes do lançamento definitivo de tributo devido.
(HC 89739, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 24/06/2008, DJe-152
DIVULG 14-08-2008 PUBLIC 15-08-2008 EMENT VOL-02328-02 PP-00323 RB v. 20, n. 540,
2008, p. 23-26 RT v. 97, n. 877, 2008, p. 494-499)

teleologicamente, para a finalidade de reduzir ou suprimir tributo”. (LOVATTO, 2000,
p. 68)
Em breve síntese do conceito dos núcleos do tipo penal descrito no artigo 1º
da Lei 8.137/90, pode-se inferir que:

A redução obtém-se através de uma das condutas descritas nos incisos,
pelas quais, mediante falsidade material ou ideológica, o valor do tributo “x”
passa a ser “x - y”. Reduzir é diminuir. Há redução do tributo. Não se pode
aqui falar em pagamento. Este é feito com base nos valores lançados nos
livros e documentos fiscais. (...)
Já a supressão do tributo implica criar, ficticiamente, a idéia de que ele,
contribuinte, não deve tributo porque o registro da operação foi falso, quer
por ter sido inserido registro de operação inexistente, quer porque foi
omitido o registro da operação como se ela não tivesse sido realizada...
(LOVATTO, 2000, p. 69)

Importante ressaltar dois aspectos referentes à tipicidade115 das condutas
delitivas em análise. Primeiro, para que seja configurado o crime de sonegação
fiscal tem que ter ocorrido necessariamente uma conduta fraudulenta116 – que são
as condutas descritas nos incisos do artigo 1º da lei em questão, “denominadas de
condutas-meio117 que exigem a fraude” (JORGE, 2007, p. 157), ou seja, a supressão
ou redução do tributo tem que ter sido realizada mediante uma fraude118.

De fato, a sonegação fiscal é, propriamente, considerada uma forma
delituosa que visa a fraudar o recolhimento da obrigação tributária e,
consequentemente, ilaquear a fiscalização, porquanto o contribuinte,
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O crime contra a ordem tributária objetiva enquadramento dentro da tipicidade do agente,
aparecendo como sujeito ativo, e na condição de prejudicado, o sujeito passivo será sempre o
Estado, em sentido amplo, ou qualquer entidade da administração descentralizada. Nessa esteira,
pois, o ilícito penal não se confunde com aquele de natureza administrativa, aliás difere e muito,
porquanto para que exista o delito é fundamental a presença do elemento doloso ou culpa
consciente, enquanto que a infração na seara da administração implica apenas na imposição de
sanção correspondente. (ABRÃO, Carlos Henrique. Crime tributário: Um estudo da norma penal
tributária. São Paulo: IOB Thomson, 2007, p. 19 e 20.)
Fraude não se confunde com a mera inadimplência. O Direito Penal não pune a simples
impontualidade ou o não-pagamento de tributos. Isso fica a cargo da sanção tributária
(administrativa). (KALACHE, 2007; LOVATTO, 2000.)
“O agente consegue suprimir ou reduzir tributo, ocultando o fato gerador ou reduzir a expressão
econômica do fato tributável, sempre usando uma das condutas-meio.” (JORGE, 2007, p. 157.)
“O modo por excelência para a execução do crime fiscal é a fraude, ao passo que a falsidade é o
meio empregado para sua consecução. Na Espanha e na Itália fala-se em defraudación tributaria
e frode fiscale, respectivamente.” (JORGE, 2007, p. 158.)

terceiro ou sucessor, por qualquer meio, procede com dolo específico
caracterizando o ilícito tributário. (ABRÃO, 2007, p. 31)

Segundo, a vontade do agente não é bastante para a caracterização do
crime de sonegação fiscal119, o resultado precisa existir porque não é possível a
configuração da modalidade culposa e nem a tentativa120 nesse tipo de crime, é
dizer, “se a conduta, embora reprovável, não é capaz de produzir a redução ou a
supressão do tributo, inexiste tipicidade do art. 1º da Lei 8.137.” (LOVATTO, 2000, p.
69)
Portanto, o crime tributário de sonegação fiscal somente pode se configurar
quando restarem caracterizadas as condutas de suprimir ou reduzir tributos –
núcleos do tipo penal tributário em questão. Dito isto, cumpre, então saber quando e
em quais circunstâncias efetivamente são realizadas tais condutas.
A consumação do crime tributário está diretamente ligada com os elementos
do tipo penal constantes do art. 1º da Lei 8.137/90, ou seja, com o conceito das
ações-núcleo do tipo: “suprimir” e “reduzir” 121.

O significado dos verbos suprimir e reduzir, no contexto do tipo penal em
questão, ainda não foi bem explicado pela doutrina. Alguns sustentam que
suprimir tributo é tarefa privativa do legislador. Outros afirmam que suprimir
é deixar de pagar. Parece que uns e outros não perceberam com precisão o
119
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“Assim, adiar a ocorrência do fato gerador total ou parcialmente, não conseguir suprimir ou reduzir
o tributo ou atuar sem dolo específico, nenhuma repercussão tem no campo do Direito Penal
Tributário.” (JORGE, 2007, p. 157.)
“Em princípio, portanto, seria possível a tentativa no crime de supressão ou redução do tributo,
porque as denominadas condutas meio podem ser consideradas atos de execução, e o resultado
poderia não ser alcançado em virtude de uma intervenção do fisco, ou de terceiro, independente
da vontade do agente. Ocorre que algumas das condutas meio descritas nos incisos do art. 1º
estão descritas no art. 2º da mesma lei 8.137/90 como tipo autônomo. Assim, resolve-se o conflito
aparente de normas com a aplicação do princípio da especialidade. Tem-se como consumado o
crime descrito no art. 2º, em vez de se cogitar de tentativa do crime de supressão ou redução de
tributo, tipificado no art. 1º da Lei 8.137/90.” (MACHADO, 2008, p. 354 e 355.)
“É certo que o suprimir ou reduzir tributo, geralmente, implica deixar de pagar ou pagar em valor
menor o tributo, mas o suprimir não quer dizer não-pagar, assim como o reduzir não quer dizer
pagar menos. Quem simplesmente não paga não está suprimindo, se o tributo continua existindo,
embora não pago. E quem paga menos não está reduzindo, se a diferença não paga continua
sendo devida, em condições de ser cobrada pelo credor. O não-pagar pode ser, mas nem sempre
é uma consequência de supressão, como pagar menos pode ser, mas nem sempre é uma
consequência da redução. O suprimir e o reduzir são condutas que se identificam
independentemente do não-pagar ou do pagar menos. É perfeitamente possível ocorrer o nãopagar e mesmo assim o tributo continuar existindo, e bem visível, porque não ocorreu sua
supressão, assim como é possível ocorrer o pagar menos e o tributo continuar do seu tamanho
correto porque não ocorreu a sua redução.” (MACHADO, 2008, p. 332.)

significado da expressão suprimir ou reduzir tributo, porque não levaram em
consideração o sentido da palavra tributo nesse contexto. (MACHADO,
2008, p. 331)

Paulino critica a redação no art. 1º da Lei 8.137/90 ao considerar “suprimir
ou reduzir tributo” afirmando que os crimes assim descritos seriam juridicamente
impossíveis.

O CTN, em conformidade com a Lei Maior, prevê que somente a lei pode
estabelecer a instituição de tributos, ou a sua extinção. Por tudo isso, não
há de se falar sequer na possibilidade de um contribuinte suprimir ou reduzir
tributo mediante qualquer conduta. A Constituição é clara, não deixando
dúvidas ou argumentos acerca da possibilidade de outra pessoa, além dos
entes públicos nela descritos, modificar tributo. Ao contrário, a falta de
tecnicismo presente na legislação tributária penal, Lei 8.137/90, resultou em
tipificar crime impossível. (1999, p. 21.)

Ao que parece, a confusão terminológica se dá por falta de clareza ou
entendimento no que tange ao contexto empregado à palavra tributo122, que no texto
Constitucional tem feição de norma jurídica tributária e no sentido adotado pela Lei
8.137/90 refere-se à relação jurídica tributária, como resultado da incidência da
norma tributária. (MACHADO, 2008) Dessa forma, não parece lógico aceitar a tese
de que se trata de crime impossível, já que a acepção da palavra tributo123 pode
variar de acordo com o contexto em que for empregada.
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Carvalho informa que ”o vocábulo tributo experimenta nada menos do que seis significações
diversas, quando utilizado nos textos do direito positivo, nas lições da doutrina e nas
manifestações da jurisprudência. São elas: a) ‘tributo’ como quantia em dinheiro; b) ‘tributo’ como
prestação correspondente ao dever jurídico do sujeito passivo; c) ‘tributo’ como direito subjetivo de
que é titular o sujeito ativo; d) ‘tributo’ como sinônimo de relação jurídica tributária; e) ‘tributo’ como
norma jurídica tributária; f) ‘tributo’ como norma, fato e relação jurídica.” (CARVALHO, 2005, p.
19.)
“Não nos parece razoável, porém, admitir que a palavra tributo, na definição do tipo penal em
questão, tenha o sentido de norma tributária. Não apenas porque a supressão ou redução do
tributo enquanto norma jurídica seja conduta somente possível ao legislador, como porque
enquanto conduta do legislador a supressão ou redução do tributo é conduta lícita, que por isto
mesmo não poderia ser definida como crime. E também não nos parece que a palavra tributo, na
definição do tipo legal de que se cuida, possa ter outro significado que não seja o de relação
jurídica tributária, vale dizer, o resultado da incidência da norma tributária.” (MACHADO, 2008, p.
333.)

A palavra tributo, portanto, na definição do crime de supressão ou redução
de tributo, significa a relação jurídica obrigacional que se instaura com a
concretização da hipótese de incidência tributária. Concretizada a hipótese
normativa, vale dizer, ocorrido o fato gerador da obrigação tributária
principal, a existência do tributo constatada através de fatos de
exteriorização, vale dizer, fatos indicados pela lei como aptos a demonstrar
que nasceu o tributo, vale dizer, nasceu o dever jurídico de pagar o tributo.
Assim, suprimir o tributo, como elemento normativo do tipo penal de que se
cuida, quer dizer impedir que seja demonstrado o seu nascimento. Impedir a
constatação do fato gerador, da obrigação tributária. E reduzir tributo
significa, nesse mesmo contexto, fazer com que seja demonstrado o
nascimento de um tributo com expressão econômica menor do que o
decorrente dos fatos efetivamente ocorridos. (MACHADO, 2008, p. 334)

Outro importante aspecto da consumação dos crimes tributários é a
discussão doutrinária e jurisprudencial do lançamento definitivo como elemento
normativo do tipo ou como condição objetiva de punibilidade, que gera efeitos
diretos

na

possibilidade

de

instauração

da

ação

penal

correspondente

(representação fiscal para fins penais).
Os elementos normativos do tipo penal, como já conceituado em capítulo
anterior,

são aqueles para cuja compreensão o intérprete não pode se limitar a
conhecer, isto é, a desenvolver uma atividade meramente cognitiva,
subsumindo em conceitos o dado natural, mas deve realizar uma atividade
valorativa. Não são, portanto, elementos que se limitam a descrever o
natural, mas que dão à ação, ao seu objeto, ou mesmo às circunstâncias,
uma significação, um valor. (LUISI, 1987, p. 57)

Já como condição objetiva de punibilidade compreende-se

uma condição exigida pelo legislador para que o fato se torne punível e que
está fora do injusto penal (logo, fora do dolo do agente). Chama-se
condição objetiva de justamente porque independe do dolo ou da culpa do
agente. (...) A condição objetiva de punibilidade não altera a configuração
típica: o ilícito penal continua existindo, porém, em razão da existência de
uma tal causa, passa a não ser passível de punição. Não afeta, portanto,
nem o desvalor da ação, nem o do resultado. Ela é exterior à conduta e ao
resultado e fundamenta-se em razões político-criminais (necessidade,
oportunidade ou conveniência da cominação penal). Em suma: a condição
objetiva de punibilidade está coligada com a categoria penal da punibilidade
(preceito secundário da norma). (GOMES; BIANCHINI, 2009)

No Supremo Tribunal Federal, houve discussão sobre a matéria no leading
case – Habbeas Corpus 81.611, que serviu de paradigma para a proposta do
Ministro Cezar Peluso, que culminou, por maioria dos votos, na edição da Súmula
Vinculante n. 24, com o seguinte conteúdo: “Não se tipifica crime material contra a
ordem tributária, previsto no art. 1º, incs. I a IV, da Lei 8.137/90, antes do
lançamento definitivo do tributo.”
Como se verá, o debate traçado no Habbeas Corpus 81.611 trouxe
discussões e esclarecimentos sobre a natureza dos crimes tributários, conceito de
tributo e lançamento como elemento normativo do tipo ou condição objetiva de
punibilidade e ainda, os aspectos processuais, principalmente no que concerne à
instauração da ação penal correspondente.
Primeiramente, o relator do referido leading case, Ministro Sepúlveda
Pertence assim se posicionou com relação à natureza dos crimes previstos no art. 1º
da Lei 8.137/90:

É modalidade clara de tipo de misto alternativo, porém, de resultado: é
dizer, qualquer uma das condutas comissivas ou omissivas descritas nos
diversos incisos serve a aperfeiçoar o crime, mas não basta à sua
consumação, para a qual não se prescinde de que, de uma ou mais delas,
resulte a supressão ou redução do tributo devido. (2003, p. 20)

Em seguida, o Ministro disserta sobre a eficácia preclusiva da decisão
definitiva do procedimento administrativo do lançamento que teria implicações
diretas nas condições da ação penal. Explica-se, o término do processo
administrativo com o conseqüente lançamento definitivo do crédito tributário seria
imprescindível para a instauração da ação penal correspondente, pois não poderia
haver crime sem que se constatasse, efetivamente, a supressão ou a redução do
tributo e esta constatação somente se daria com o lançamento definitivo do crédito
tributário, ou seja, apenas ao final do procedimento administrativo.124 O Ministro não
124

Em sentido contrário, encontra-se o parecer da Procuradoria-Geral, citado pelo Ministro Sepúlveda
Pertence em seu voto: “os crimes previstos na Lei 8.137, em particular aqueles capitulados nos
arts. 1º e 2º, são formais, ou seja, não se exige a produção de um resultado para a sua
consumação.” E conclui: “não fica impedido o Ministério Público de instaurar ação penal, apesar

compreende o lançamento definitivo do crédito tributário um elemento normativo do
tipo, mas sim uma condição objetiva de punibilidade e sobre as ponderações acima,
assim relata:

O ponto é indagar dos reflexos penais dessa eficácia preclusiva da decisão
definitiva do procedimento administrativo do lançamento,em favor do
contribuinte ou contra ele.
Se é contra ele – de modo a reafirmar a evasão fiscal -, para não acender a
grita da corrente majoritária dos “declarativistas”, que, por isso, de regra
atribuem retroatividade ao lançamento -, convém não ir ao ponto de
enxergar nessa hipótese, na decisão administrativa, um elemento essencial
do tipo que só com o advento dela se consumaria.
O que verdadeiramente ilide o juízo positivo de tipicidade – quando se
cogita de crime de dano -, é a eficácia preclusiva da decisão
administrativa favorável ao contribuinte: irreversível essa, corolário
iniludível da harmonia do ordenamento jurídico impede que alguém – de
quem definitivamente se declarou, na esfera competente para a constituição
do crédito tributário, não haver suprimido ou reduzido tributo devido – se
posso imputar ou condenar por crime que tem, na supressão ou redução
do mesmo tributo, elemento essencial do tipo.
Se a recíproca é verdadeira, em termos de tipicidade, não cabe, entretanto,
levá-la às últimas conseqüências.
É dizer: admitir – em homenagem à alegada retroatividade do lançamento –
que a decisão final adversa ao contribuinte não é elemento do tipo, que só
com ela se consumaria, não vale, contrapartida, por afirmar que, antes dela,
se possa instaurar o processo por crime de dano contra a ordem tributária.
(2003, p. 111)

O Ministro afirma que enquanto não acontecer o encerramento do processo
administrativo no qual se discute, de alguma forma, a certeza da ocorrência do fato
gerador, ou o valor a que se chegou em termos de crédito tributário, haverá uma
incerteza objetiva sobre a existência da obrigação tributária, portanto, não se pode
admitir que exista uma obrigação tributária enquanto não se concluir o procedimento
administrativo.125 (2003)
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de ainda pendente o procedimento administrativo.” (2003, p. 104) O Ministro Supúlveda Pertence
entende que com relação aos crimes do art. 1º engana-se a Procuraria, “provavelmente porque as
ações e omissões previstas nos seus diversos incisos são descritas em termos similares aos tipos
dos crimes contra a fé pública do C. Penal comum. Os últimos, no entanto – os crimes de
falsidade material ou ideológica, segundo a lei comum – são realmente tipos formais, a cuja
concretização bastam a conduta e a potencialidade danosa, não reclamando a efetivação do
prejuízo alheio possível. Diversa a estrutura do delito incriminado no art. 1º da Lei 8.137/90 (...).”
(2003, p. 105)
‘O art. 146, III, b, da Constituição remeteu à Lei complementar “estabelecer normas gerais em
matéria de legislação tributária sobre (...) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência
tributários.” O Cód. Tributário Nacional, posto que editado em 1966, tem-se consensualmente
como recebido, no tópico, pelos subseqüentes textos constitucionais, incluído o vigente. Nele
como visto – malgrado surja a obrigação tributária do fato gerador (art. 113, § 1º) – o crédito

Ora – dadas, de um lado, a competência privativa da Administração fiscal
para “constituir o crédito tributário” e, de outro, que o crime definido no art.
1º da L. 8.137 pressupõe a existência de tributo – rectius, do crédito
tributário – que, mediante uma das condutas prescritas, o agente antes
houvesse logrado “suprimir ou reduzir” -, não se pode afirmar, sequer para a
denúncia, a ocorrência desse pressuposto, enquanto, a respeito, não opere,
pelo menos, o efeito preclusivo da decisão final do processo administrativo.
(PERTENCE, 2003, p. 113)

E encerra afirmando que:

Não se trata – é imperativo notar – de subordinar a denúncia à prévia
certeza de todos os elementos de fato necessários à sua procedência: seria
imperdoável retrocesso relativamente à autonomia do direito de ação, pilar
de todo o Direito Processual moderno.
Cuida-se, sim, de hipótese extraordinária – posto que não única –, em que,
quando não a tipicidade, a punibilidade da conduta do agente – malgrado
típica – está subordinada à decisão de autoridade diversa do juiz da ação
penal.
Por isso – se não se quer, para fugir da polêmica desnecessária, inserir a
decisão definitiva do processo administrativo de lançamento entre os
elementos do tipo do crime contra a ordem tributária – a questão apenas se
desloca da esfera da tipicidade para as das condições objetivas de
punibilidade. (2003, p. 113 e 114)

Na discussão do mesmo Habbeas Corpus, o Ministro Cezar Peluso
concordou com o Relator no que tange à materialidade126 dos crimes tributários, mas
divergiu no que diz respeito à classificação de tributo como condição objetiva de
punibilidade, pois compreendeu que se trata de elemento normativo do tipo.

tributário só é constituído pelo lançamento – susceptível de revisão, porém, mediante a
“impugnação do sujeito passivo” (art. 145, III), manifestada a qual só ao termo do procedimento ou
processo administrativo se terá por definitiva a existência e o conteúdo da relação tributária, pondo
fim à “incerteza objetiva, resultante da simples potencialidade de uma contestação”, como elucida
o mestre Alberto Xavier.’ (PERTENCE, 2003, p. 112 e 113)
126
“Não há nenhuma dúvida de que o caso envolve delito de dano, cujo tipo tem por objeto material a
existência de tributo. Quando a lei alude a tributo, evidentemente está aludindo a tributo que seja
devido, o que permite logo dizer, com toda propriedade, e até para ser fiel à linguagem do Código
Tributário Nacional, que seu correspondente passivo, na relação jurídico-triubtária, está na
existência de obrigação jurídica exigível. (PELUSO, 2003, p. 189)

(...) Prefiro, por simplificação, identificar a referência do texto a tributo, no
caso, como elemento normativo do tipo, que, como se sabe, é sempre o
produto de um juízo legal de valor e, portanto, dado cultural que guarda aqui
caráter extralegal.
De modo que, sendo tributo elemento normativo do tipo penal, este só se
configura quando se configure a existência de tributo devido, ou, noutras
palavras, a existência de obrigação jurídico-tributária exigível. No
ordenamento jurídico brasileiro, a definição desse elemento normativo do
tipo não depende de juízo penal, porque, dispõe o Código Tributário, é
competência privativa da autoridade administrativa defini-lo. (2003, p. 190)

O Ministro defende a tese de que o lançamento possui natureza
constitutiva127, e não apenas declaratória, da obrigação tributária e por isso mesmo,
enquanto não ocorre a atividade completa do lançamento não há que se falar em
exigibilidade da respectiva obrigação, portanto, antes da identificação concreta do
tributo devido – que somente se dá com o encerramento do procedimento
administrativo, não resta configurado o tipo penal. (2003)

Não encontro tampouco nenhum obstáculo de caráter teórico, no campo
penal, quanto à ficção com que opera o art. 144, caput, ao fazer remontar à
data do fato gerador a eficácia do lançamento. Trata-se de verdadeira
ficção, enquanto técnica normativa de criação de verdade jurídica, mas cujo
campo de abrangência é aqui apenas o tributário, não tendo, por
conseguinte, repercussão alguma, a meu ver, na província do Direito Penal.
Retomando o raciocínio, o tipo penal só restará plenamente integrado e
perfeito à data em que surge, no mundo jurídico, tributo devido, ou
obrigação tributária exigível. Antes disso, não está configurado o tipo penal,
e, não estando, evidentemente não se pode instaurar por conta dele, à falta
de justa causa, nenhuma ação penal. (PELUSO, 2003, p. 192 e 193)
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Os autores costumam discutir muito a respeito da suposta contradição teórica entre as disposições
dos artigos 113, § 1º e 142, caput, do Código Tributário Nacional, como se se cuidasse de coisas
opostas e inconciliáveis. Suponho que se trate, antes, de normas que apreciam aspectos
diferenciados do mesmo fenômeno jurídico. O art. 113, § 1º, quando enuncia que a obrigação
principal nasce com o fato gerador, descreve, pura e simplesmente, o fenômeno da incidência
normativa (adequação da norma ao fato, ou subsunção deste a essa), mas que apresenta
peculiaridade no campo do Direito Tributário: tal incidência não gera ainda obrigação exigível; gera
só obrigação particularizada, conquanto já não mais geral e abstrata, prevista na fattispecie
normativa abstrata do Código ou das Leis Tributárias. E a peculiaridade é que, conforme o art.
142, só com o lançamento é se especificam e concretizam alguns elementos essenciais à
exigibilidade da obrigação tributária. Ou seja, com a ocorrência do fato gerador (fattispecie
concreta) e a incidência conseqüente da norma típica tributária, tem-se já obrigação jurídica, ou,
recte, relação jurídica-tributária, da qual se irradia a obrigação, mas esta ainda é inexigível, porque
é só com o ato de lançamento que sobrevêm os demais elementos indispensáveis à sua
exigibilidade, (...). Sem a atividade completa do lançamento, pois, é inoperante, em termos de
exigibilidade da obrigação já delineada, a mera aplicação do art. 113, § 1º. E isso significa e
demonstra, a mim me parece que de maneira irrespondível , que o lançamento tem natureza
predominantemente constitutiva da obrigação exigível: sem o lançamento, não se tem obrigação
tributária exigível. (PELUSO, 2003, p. 191 e 192)

E com relação à possibilidade de instauração da ação penal por iniciativa do
Ministério Público antes do fim do procedimento administrativo, ou seja, antes da
constatação efetiva do tributo devido, mesmo havendo indícios de materialidade do
crime, o Ministro Cezar Peluso é categórico, não pode ser admitida a ação penal por
falta de justa causa, pois não há crime:

Enquanto o fato seja atípico, pode haver prova do que quer que seja, mas
será inútil para os fins da discussão, pois será sempre prova de fato atípico.
Dito doutro modo, enquanto não estiverem integrados todos os elementos
do tipo penal, não adiante fazer prova de nada, porque o fato que for
provado será sempre fato atípico, penalmente irrelevante.
(...) Na verdade, o que o Direito Penal faz aqui não é valorar determinado
fato, mas valer-se de ato que já está valorado pelo Direito Tributário, com a
particularidade de que ambos, assim o Direito Penal, como o Direito
Tributário, são guiados pelo princípio da legalidade estrita, de modo que
toda a interpretação – agora por dois motivos – há de ser estritíssima. É só
com o lançamento definitivo que aparece obrigação exigível, portanto tributo
devido, que, presentes os demais elementos, configura o tipo penal, antes
de cuja perfeição é impossível do ponto de vista jurídico, propositura da
ação penal. Não há crime! (2003, p. 195 e 196)

E ainda, sobre a discussão da possibilidade do caso ser uma questão de
prejudicialidade,

o

Ministro

Cesar

Peluso

afirmou

que

não

pode

haver

prejudicialidade a respeito de elemento normativo do tipo penal:

Discutiu-se se o caso não seria de prejudicialidade. Tenho, com o devido
respeito, dificuldades para equacionar o problema em termos de
prejudicialidade, e por duas razões. A primeira, porque – e até admito que
seria motivo superável, de força algo débil, a interpretação textual do
Código de Processo Penal – este se refere à prejudicialidade como objeto
de algum processo pendente de caráter não-penal. No caso, essa
prejudicialidade não poderia existir, por dizer respeito a uma atividade
administrativa, sem correspondência com o pressuposto específico do
Código de Processo Penal. O que de todo me parece decisivo, e esta a
segunda razão, é que a prejudicialidade tem sempre por objeto, sobretudo
no campo penal,algum elemento que não impeça a propositura da ação
penal. Ou seja, é impossível excogitar prejudicialidade, no processo em
curso, a respeito da existência de elemento normativo sem o qual a ação
penal não poderia ter sido iniciada. Se falta justa causa, não se pode
suspender o processo penal para aguardar sobrevenha justa causa para a
ação! A prejudicialidade há de ter sempre por objeto alguma dúvida por
elemento que seja claramente admitido como não essencial à propositura
legítima da ação penal. Este caso dá, aliás, prova clara do asserto. (...)
Por esses dois motivos, acredito não seja caso de prejudicialidade, porque,
se o elemento normativo do tipo não está nem estava presente, o processo

penal não poderia ter legitimamente sido instaurado, e, se foi, não é caso de
ser suspenso, mas de ser extinto desde logo por falta de justa causa. (2003,
p. 196 e 197)

Com exceção da tese constitutiva do lançamento tributário, que neste
trabalho se sustenta ser declarativista, acredita-se que o Ministro César Peluso tem
razão ao considerar o tributo e seu respectivo lançamento como elemento normativo
do tipo penal, sem o qual não pode se aventar tenha havido crime e
consequentemente,

não

há

possibilidade

de

instauração

da

ação

penal

correspondente por falta de justa causa. Não está com isso aqui, se combatendo a
independência das instâncias e muito menos limitando ou condicionando o exercício
da função institucional do Ministério Público de promover ação penal nos crimes
contra a ordem tributária, ao contrário, busca-se aqui ancorando-se no princípio da
legalidade e da tipicidade respeitar as características e as limitações de cada área
do Direito, seja ela administrativa ou penal, pois por mais que haja independência
entre as respectivas atuações não se pode olvidar que cada qual deve obediência às
regras e aos preceitos normativos que lhe são inerentes. Assim, a seara Penal é
independente da seara Administrativa, não havendo condicionamento entre uma e
outra, mas o que se verifica na própria lei penal é que sem a completa definição do
tipo penal não há como se falar em consumação de qualquer crime, e no caso dos
crimes contra a ordem tributária, o tributo e a sua conseqüente apuração através do
lançamento tributário, que somente se considera finalizado após o encerramento do
procedimento administrativo, são partes integrantes do tipo descrito no art. 1º da Lei
8.137/90, ou seja, sem que se tenha efetivamente apurado o tributo devido, por se
tratar de elemento normativo do tipo, não se pode falar em consumação do crime de
sonegação fiscal.

5.4 Os crimes tributários e o princípio da preservação da empresa

A discussão sobre a natureza dos crimes tributários, sobre tributo e o
lançamento definitivo como elementos normativos do tipo ou condição objetiva de
punibilidade, trás outras conseqüências no aspecto processual, como por exemplo, a

prescrição128 dos referidos crimes e o próprio papel do Ministério Público129 como
titular da ação penal. Tratar desses aspectos extrapolaria os objetivos deste estudo,
portanto focaliza-se apenas a análise da configuração da tipicidade penal tributária
sob a luz dos princípios da legalidade e da tipicidade, devendo-se ainda considerar o
próprio princípio da preservação da empresa, esta como a pessoa jurídica que
ocupa, normalmente, o papel de sujeito passivo da obrigação tributária.
Certo é que, por tudo quanto fora exposto, independentemente do
posicionamento da questão de ser o tributo elemento normativo do tipo ou condição
objetiva de punibilidade, pode-se aferir que sem a configuração concreta do
lançamento tributário não se fala em consumação dos crimes tributários tipificados
no art. 1º da Lei 8.137/90, principalmente e para além dos argumentos ora
elencados, se houver consideração ao princípio da preservação da empresa.
O princípio da preservação da empresa – que ao longo deste trabalho tem
sido discutido e posto como um princípio constitucional em defesa de uma instituição
que possui grande relevância social por ser a principal responsável pela
movimentação da economia de qualquer país que possua um regime democrático
de Direito (a empresa) –, precisa ser considerado sempre que se falar crimes contra
a ordem tributária.
Por ter este papel social tão essencial é que se defende que toda a
norma atinente à empresa e consequentemente, ao empresário, como, e porque não
dizer principalmente, no que tange à legislação tributária deve ser criada,
interpretada e aplicada buscando a sua preservação (da empresa). No caso da
configuração dos crimes tributários não deve ser diferente. É certo que ao sonegar
imposto, a empresa ou o empresário, comete um ato ilícito e, evidentemente, deve
sofrer as punições devidas e previstas em lei. Ocorre que ao analisar a consumação
dos referidos crimes, para efeitos inclusive de ação penal, deve se ter em mente que
não é objetivo do Direito Penal Tributário prejudicar a instituição empresarial (sujeito
passivo da obrigação tributária) a ponto de impossibilitar sua sobrevida (essa
128

No julgamento do Habbeas Corpus 81.611 pelo STF ficou firmado entendimento no sentido de que
se deve suspender o curso da prescrição enquanto não houver o término do procedimento
administrativo para apuração do lançamento tributário. Houve divergências e o debate é deveras
interessante, para aprofundamento acerca do tema, recomenda-se a leitura dos votos de todos os
Ministros que participaram do julgamento, disponível em: www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia.
129
Para aprofundamento sobre as questões pertinentes ao papel do Ministério Público como titular da
ação penal nos crimes contra a ordem tributária, principalmente no que tange ao não
condicionamento da denúncia à representação da autoridade fiscal, ver o julgamento da ADIn MC
1571, disponível em: www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia.

questão deve ser considerada inclusive quando da aplicação da sanção tributária),
ao mesmo passo, que não deve estigmatizar e desejar punir a figura do empresáriosonegador a qualquer custo. Por isso a defesa de que a consumação dos crimes
contra a ordem tributária somente se realiza com o lançamento definitivo do crédito
tributário, não se podendo admitir a instauração da ação penal correspondente antes
de configurada a tipicidade da conduta.
Este cuidado se deve, principalmente porque a opção legislativa pela tutela
penal do Direito Tributário, como já fora visto, é muito mais uma questão de política
tributária do que de política criminal. O Estado visa inibir a sonegação fiscal com a
ameaça do sujeito passivo sofrer um processo criminal no caso do não cumprimento
da obrigação tributária correspondente, mas o próprio Código Tributário Nacional
permite a extinção da punibilidade130 se houver o pagamento do tributo devido antes
da instauração da respectiva ação penal. Ou seja, o objetivo principal da tutela penal
não é punir, efetivamente, a figura “criminosa” da obrigação tributária, mas sim
receber o tributo devido.131 Analisando-se sob o prisma da preservação da empresa
este posicionamento é mais do que acertado.

130

De forma geral, o histórico das legislações penais tributárias no Brasil, reflete a primazia dos
objetivos arrecadatórios do Estado em detrimento da finalidade punitiva puramente penal. “Podese apontar o ano de 1965 como marco inicial da política penal-tributária brasileira, a partir da
edição da Lei 4.729 (...), que definiu que o pagamento do tributo devido por conta da prática
criminosa extinguiria a punibilidade do agente, desde que efetuado o até o início da ação fiscal em
sede administrativa. O que vale para nós aqui é notar que esta lei inaugurou uma tradição a que
só assistimos consolidar desde então: o reconhecimento de que, na seara penal-tributária, os gins
extrapenais ligados à escrituração e ao pagamento do tributo devido, até determinado marco
temporal, prevaleceriam, em princípio, em relação aos fins penais (punição da fraude). As leis
posteriores demonstram essa opção de forma cada vez mais inequívoca. Foi assim com o
Decreto-lei 157/67, que não só permitiu a extinção da punibilidade com o pagamento do tributo
além dos limites temporais estabelecidos pela Lei 4.129/65, como também estendeu este incentivo
de pagamento para outros delitos não previstos naquele diploma. (...) A Lei 8.137/90, em seguida,
confirmou esta opção de política criminal-tributária (...). Pouco tempo depois, a Lei 8.393/91
revogou expressamente o art. 2º da Lei 4.129/65, bem como o art. 14 da Lei 8.137/90. A lei
8.696/93 procurou, em seu artigo 3º, ressuscitar o pagamento como causa extintiva de
punibilidade, mas este dispositivo sofreu veto presidencial, visando a evitar a impunidade nos
delitos tributários. (...) Dessa forma, o pagamento do tributo deixou de ser, temporariamente,
causa de extinção de punibilidade para os crimes tributários. Mas a Lei 9.429/95 retomou a linha
de penal-arrecadatória. Seu art. 34 previu novamente o pagamento do tributo elidido como causa
de extinção da punibilidade, desde que efetuado antes do recebimento da denúncia. Vale dizer, o
Legislador demonstrou que, a partir daquele momento, os interesses extrapenais voltavam a
preponderar em relação aos interesses penais.” (QUEIROZ, 2007, p. 140 e seguintes.)
131
Como exemplo da política arrecadatória penal-tributária pode-se citar: “No ano de 2000, entrou em
vigor o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS), por meio da Lei 9.964. O REFIS consistiu, em
linhas gerais, em um amplo programa de parcelamento de débitos tributários, destinado a
promover a regularização de créditos da União. Em seu artigo 15, § 3º, esta lei previu que o
pagamento integral do débito parcelado implicaria extinção da punibilidade do agente responsável
pelo crime tributário respectivo. No mesmo sentido, a chamada Lei doPAES (Lei 10.684/2003)

Por tudo isso, autorizar a instauração de uma ação penal sem que tenha
sido configurada a tipicidade da conduta, é permitir que o Estado exerça um poder
ilimitado de coação sob o contribuinte, já que este terá de pagar um tributo, que
sequer possui exigibilidade concreta, posto que ainda não ocorreu o lançamento
definitivo do crédito tributário, sob a ameaça de responder a um processo criminal.
O Ministro Cezar Peluso assim se pronunciou sobre esta questão:

Prescreve o art. 151, III, do Código Tributário Nacional, que a obrigação tem
a exigibilidade suspensa com:
“as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo.”
Isso significa, a todas as luzes, que, em pendendo reclamação ou recurso
administrativo, o Fisco não pode exigir nem cobrar o tributo, na esfera civil.
E, não o podendo, temos de, sob pena de conspícuo absurdo, admitir não
possa muito menos fazê-lo, de modo indireto, na esfera penal, desvirtuando
os propósitos e a vocação político-normativa do Direito Penal, e
transformando o processo penal em sub-rogatório da execução fiscal que
não pode ser iniciada. Está suspensa a exigibilidade do crédito. (2003, p.
198)

Em acréscimo ao entendimento do Ministro Cezar Peluso, o Ministro Marco
Aurélio lembra que

Há no Código de Defesa do Consumidor um artigo que prevê tipo a encerrar
um princípio por vezes esquecido pelo Estado-fiscal. Refiro-me ao art. 71:
Utilizar, na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico
ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas ou de qualquer outro
procedimento que exponha o consumidor injustificadamente, a ridículo ou
interfira com seu trabalho, descanso ou lazer.
Daí a inviabilidade de tomar-se a ação penal como um instrumento
coercitivo para compelir o contribuinte a satisfazer o tributo que ainda está
sendo discutido, cujo processo que leva a tal discussão tem eficácia
suspensiva. Falar em sonegação, que é o crime, quando não se tem a
exigibilidade do tributo, só em passe de mágica. (2003, p. 198 e 199)

igualmente instituiu programa de parcelamento para débitos inscritos na Dívida Ativa da União,
excetuados alguns de naturezaprevidenciária.” (QUEIROZ, 2007, p. 143)

Mesmo com atenção à autonomia das diversas áreas do Direito, seria
inconcebível permitir a punição de um crime que tem como pressuposto a existência
de uma obrigação tributária, sem que esta esteja efetivamente configurada, isso
porque apesar de toda autonomia do Direito Penal, para que ocorra a configuração
do tipo penal descrito no art. 1º da Lei 8.137/90 necessita-se de complementação
normativa que extrapola os conceitos puramente penais, este complemento só é
possível de ser encontrado no Direito Tributário, assim, o tipo penal, neste caso,
depende de um complemento normativo que é conceituado pela legislação tributária
– a definição de tributo devido.

A propositura de denúncia ou a mera instauração de processo investigatório
pela autoridade competente, sem a real e efetiva constituição do crédito
tributário pela Autoridade Fazendária, resulta em flagrante ilegalidade, haja
vista estar-se utilizando da persecução criminal para impor uma sanção a
um fato jurídico tributário ainda não devidamente constituído, podendo
incorrer numa penalidade injusta quando o suposto montante se mostra
inexigível ou até inexistente (quando presumida). (FILLUS, 2007)

Assim, no que concerne toda a problemática do estudo e da configuração da
tipicidade penal-tributária, levando-se em conta, principalmente a política tributária
estatal, o papel secundário da tutela penal e o princípio da preservação da empresa,
incluindo-se aqui as teses defensivas de “inexigibilidade de conduta adversa” por
parte da empresa e do empresário – consequência da dificuldade da instituição
empresarial em suportar a carga tributária tão elevada, como é a do Brasil, concluise que a análise dos crimes tributários materiais deve se dar sempre em favor da
empresa e do empresário, de acordo com as políticas arrecadatórias do Estado
consonantes com a funão social da empresa, prevalecendo, dessa forma, antes de
tudo os princípios constitucionais da legalidade e da tipicidade – somente haverá
crime de sonegação fiscal quando houver o efetivo lançamento do crédito tributário,
contando com a possibilidade da extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo
devido antes da instauração da ação penal correspondente. Restando claro o
entendimento de que não é possível a instauração de ação penal antes do término
do procedimento administrativo de apuração do lançamento tributário – elemento
normativo do tipo penal descrito no art. 1º da Lei 8.137/90.

6 CONCLUSÃO

Por todo o exposto, pode-se concluir que:

1)

Princípio é um mandamento de otimização e que o sopesamento de

princípios, juntamente com a análise do postulado da proporcionalidade, é solução
mais adequada para o conflito entre princípios.
2)

A empresa é uma atividade economicamente organizada para a

produção ou circulação de bens e serviços.
3)

Por ter uma função social relevante, a empresa deve ser preservada e

o princípio da preservação da empresa deve ser considerado como um mandamento
de otimização, analisando-se no caso concreto, a possibilidade de sua prevalência
ante aos demais princípios e interesses colidentes.
4)

O Direito Penal Econômico é um sub-ramo do Direito Penal que cuida

dos crimes que possuem como bem jurídico a ordem econômica, ou seja, que como
possuem como núcleo do tipo penal o tributo.
5)

O conceito de ilicitude é unitário em todo o ordenamento jurídico,

alterando-se apenas a natureza de sua sanção. O Direito Penal Tributário trata do
ilícito penal e o Direito Tributário Sancionador, denominação mais correta para o que
parte da doutrina chama de Direito Tributário Penal, cuida do ilícito tributário.
6)

O conceito de bem jurídico tutelado pelo Direito Penal Tributário é de

difícil definição, tendo em vista que o termo “ordem econômica” é deveras
abrangente. E que para os efeitos deste trabalho foi condicionado o erário público
como o bem jurídico objeto da proteção penal-tributária.
7)

O ilícito tributário é a manifestação do caráter sancionador do Direito

Tributário.
8)

O conceito de tipo penal passou por longa evolução, do causalismo até

o funcionalismo teleológico, culminado na criação da teoria da imputação objetiva. O
tipo penal abandona a concepção bidimensional (formal-objetiva e subjetiva) e passa
a contar com mais uma dimensão, a normativa. Portanto, a análise da tipicidade
penal passa a contar com três dimensões: objetiva, normativa e subjetiva
9)

O tipo penal possui funções de garantia, fundamentadora e

sistematizadora.

10) Os elementos normativos são aqueles para cuja compreensão o
intérprete deve realizar uma atividade valorativa, ou seja, o conceito encontra-se fora
da norma penal. E que acredita-se que há uma distinção nítida entre os elementos
objetivos (meramente descritivos) e os elementos normativos do tipo porque estes
últimos, diferentemente dos elementos objetivos, impõem uma valoração especial de
seu intérprete.
11) As normas penais em branco são constantemente utilizadas nas
legislações que tutelam a ordem econômica. E a utilização desta técnica legislativa
vem trazendo problemas no que tange à legalidade e à taxatividade da norma penaltributária.
12) Os princípios da legalidade e da tipicidade são inseparáveis na órbita
do Direito Penal e, consequentemente, do Direito Penal Econômico, quando se trata
de um Estado Democrático de Direito que prima pela segurança jurídica e pela
limitação ao ius puniende estatal.
13) A dinamicidade do Direito Penal Econômico, pela própria essência do
bem jurídico que se objetiva proteger e, ainda, considerando as questões de política
criminal que buscam responder aos anseios provenientes da chamada sociedade de
risco acaba por não prescindir do tipo legal denominado como: crimes de perigo.
Nos contornos do princípio da preservação da empresa essa tipificação seria
bastante incoerente, posto que a justificativa dos defensores da aplicação do tipo
penal de perigo abstrato tem como eixo central a inibição, a prevenção, a repressão
da prática delituosa, ora num ordenamento jurídico em que a carga tributária
empresarial é extremamente excessiva, a ponto de se ventilar a impossibilidade de
conduta adversa no sentido de prática do ilícito tributário, em que o uso recorrente
de elementos normativos do tipo e de normas penais em branco gera confusão e
abstração no que tange à tipicação do fato ilícito, não se pode conceber a idéia de
que o uso alargado da tutela penal para os bens jurídicos supraindividuais seja a
solução mais acertada e adequada. Em realidade, as políticas tributárias e
econômicas é que deveriam se mostrar mais eficazes no combate ao ilícito tributário.
14) A norma tributária compreende: a hipótese de incidência (fato previsto
como jurígeno) e a consequência jurídica (dever tributário decorrente).
15) Para se chegar ao conceito de tributo devido é necessário que a
hipótese de incidência descrita na norma tributária se realize em concreto fazendo
surgir o fato jurídico tributário gerando uma obrigação tributária consistente em

pagar um determinado tributo. Configurado o fato jurídico que gerou a obrigação
tributária, o sujeito ativo desta relação jurídica deve indicar, calcular e informar o
valor do tributo para que o sujeito passivo cumpra com a sua respectiva obrigação.
Dessa forma, chega-se ao tributo devido que será constituído em crédito tributário a
ser lançado pelo sujeito ativo da relação jurídica correspondente à respectiva
obrigação tributária.
16) O crédito tributário nasce com a obrigação tributária e o lançamento,
que possui natureza declaratória, somente pode ser considerado definitivo após o
término do procedimento administrativo.
17)

O crime tributário de sonegação fiscal somente pode se configurar

quando restarem caracterizadas as condutas de suprimir ou reduzir tributos –
núcleos do tipo penal tributário em questão.
18) O lançamento tributário, é elemento normativo do tipo penal, sem o
qual não pode se aventar tenha havido crime e consequentemente, não há
possibilidade de instauração da ação penal correspondente por falta de justa causa.
19) A seara Penal é independente da seara Administrativa, não havendo
condicionamento entre uma e outra, mas o que se verifica na própria lei penal é que
sem a completa definição do tipo penal não há como se falar em consumação de
qualquer crime, e no caso dos crimes contra a ordem tributária, o tributo e a sua
conseqüente apuração através do lançamento tributário, que somente se considera
finalizado após o encerramento do procedimento administrativo, são partes
integrantes do tipo descrito no art. 1º da Lei 8.137/90, ou seja, sem que se tenha
efetivamente apurado o tributo devido, por se tratar de elemento normativo do tipo,
não se pode falar em consumação do crime de sonegação fiscal.
20) Por fim, pode-se inferir de todo o estudo aqui apresentado que todas as
questões problemáticas de análise e configuração da tipicidade penal-tributária,
levando-se em conta, principalmente a política tributária estatal, o papel secundário
da tutela penal e o princípio da preservação da empresa, incluindo-se aqui as teses
defensivas de “inexigibilidade de conduta adversa” por parte da empresa e do
empresário – consequência da dificuldade da instituição empresarial em suportar a
carga tributária tão elevada, como é a do Brasil, conclui-se que a análise dos crimes
tributários materiais deve se dar sempre em favor da empresa e do empresário, de
acordo com as políticas arrecadatórias do Estado consonantes com a funão social
da empresa, prevalecendo, dessa forma, antes de tudo os princípios constitucionais

da legalidade e da tipicidade – somente haverá crime de sonegação fiscal quando
houver o efetivo lançamento do crédito tributário, contando com a possibilidade da
extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo devido antes da instauração da
ação penal correspondente. Restando claro o entendimento de que não é possível a
instauração de ação penal antes do término do procedimento administrativo de
apuração do lançamento tributário – elemento normativo do tipo penal descrito no
art. 1º da Lei 8.137/90.
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